
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. november 23-
án 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,  Kovács  Béla, 
Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga 
Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők

Távol van: Kiss Sándor, Kovácsné Keller Ildikó, Tartó Lajos képviselők

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
Janiczak Dávid lengyel szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője
Beszeda István könyvvizsgáló
Lázár Lajos Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Nagy Sándorné Havellant Erika könyvvizsgáló
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kht. ügyvezetője
Galanics Ferenc Ózd Városi Férfi Teke Club elnöke
Szent-Királyi László Ózdi Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóparancsnokság képviseletében
Zsigmond Annamária Ózdi TÁVHŐ Kft. képviseletében
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
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Benedek Mihály köszönti  a  megjelenteket.  Bejelenti,  három képviselő jelezte 
előre, hogy az ülésen nem tud jelen lenni: Kiss Sándor, Kovácsné Keller Ildikó, 
Tartó  Lajos.  A meghívóban  szereplő  napirendet  kiegészíti  azzal,  hogy  8/a) 
napirendként  javasolja  megtárgyalni  a  „Javaslat  az  Ózdi  Hivatásos 
Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság  vezetői  állására  kiírt  pályázat 
elbírálására” című, valamint 11/a.) napirendként „Javaslat az Ózd, Baranyai út 
10/166  hrsz-ú  ingatlanra  vonatkozóan  beérkezett  kérelem  elbírálására”  című 
előterjesztést.

Nagybalyi  Géza a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend 
keretében három témában kíván hozzászólni: „Értelmetlen vandalizmus kontra 
városfejlesztés”, a Munkás úti járda takarítása, valamint kérdést kíván intézni a 
Műszaki  Ügyosztály  vezetőjéhez  a  közvilágítás  ez  évi  keretének 
felhasználásával, valamint a közszolgáltatások számlázásával kapcsolatosan.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
keretében a kórházban folyó reformintézkedésekről szeretne tájékoztatást adni.

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

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

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

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd város Önkormányzatának …/2006. (….) számú rendelet-tervezete  a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési 
díjáról szóló 10/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

2.) Ózd Város Önkormányzatának ..../2006.  (…) számú rendelet-tervezete a 
távhőszolgáltatás  legmagasabb  hatósági  díjának  megállapításáról  és  a 
díjalkalmazás  feltételeiről  szóló  20/1999.  (VII.29.)  számú  rendelet 
módosításáról 

Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
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3.) Ózd Város Önkormányzatának ..../2006. (…) számú rendelet-tervezete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről,  valamint  ezek bérleti  díjáról  szóló 19/2004.  (IV.15.) 
számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
 Pénzügyi Bizottság elnöke

4/a.) Javaslat Ózd város 2007. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Polgármester

b.)  Tájékoztató  Ózd  város  2006.  évi  költségvetése  háromnegyed  éves 
teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat  2006.  december  1-jétől  a  közhasznú  foglalkoztatásban  történő 
önkormányzati  részvételre,  valamint  a  2007.  I-II.  havi  közhasznú 
foglalkoztatáshoz biztosítandó önkormányzati saját erő jóváhagyására

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

6.) Javaslat az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda (3600 Ózd, Vasvár út 56.) 
helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

7.)  Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

8.) Javaslat  az  Ózdi  Városi  Televízió Kht.  Felügyelő Bizottságának további 
működésére 

Előterjesztő: Polgármester

8/a.) Javaslat az Ózdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetői 
állására kiírt pályázat elbírálására

Előterjesztő: Polgármester
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9.) Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában  a 
polgármester helyettesítési rendjére

Előterjesztő: Polgármester

10.) Javaslat az ózdi belterületi 7095/2/A/20 hrsz-ú, természetben az Ózd, Vajda 
János  út  12.  szám  alatt  található  ingatlanra  benyújtott  vételi  kérelem 
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

11.) Javaslat az ózdi belterületi 7908 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésében 
meghatározott feltételek módosítására

Előterjesztő: Polgármester

11/a.) Javaslat az Ózd, Baranyai út 10/166 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 
beérkezett kérelem elbírálására

Előterjesztő: Polgármester

12.) Javaslat  a  Lakásügyi  Társadalmi  Bizottság  tagjai  költségtérítésének 
emelésére

Előterjesztő: Polgármester

13.) Javaslat  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  Alapító  Okiratának 
módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

14.)  Javaslat  Ózd  Város  intézményei  és  a  Polgármesteri  Hivatal  2007.  évi 
ellenőrzési munkatervére

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

15.) Javaslat  a  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési 
Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának  és  Társulási 
Megállapodásának  módosítására,  illetve  kiegészítésére,  valamint 
Domaháza  község  Önkormányzata  Társuláshoz  való  csatlakozásának 
elfogadására

Előterjesztő: Polgármester
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16.) Javaslat az ÓHG Kft. ISPA kötelezettségének finanszírozására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

17.) Tájékoztató  a  „Települési  szilárd  Hulladékkezelési  közszolgáltatási 
szerződés” végrehajtásáról

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

18.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club helyzetéről

Előterjesztő: Ózd Városi Férfi Teke Club elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

20.)  Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

1.) napirend

Ózd  város  Önkormányzatának  …/2006.  (….)  számú  rendelet-tervezete  a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  szolgáltatások  és  ellátások  térítési 
díjáról szóló 10/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság az 1. § (2) bekezdésénél a Szent István úti egység emelt 
szintű  ellátásáért  fizetendő  összeg  esetében  a  „B  változat”  elfogadását 
támogatja,  mert  az egy főre jutó magasabb fogyasztás indokolja  a magasabb 
emelést.  Javasolják  továbbá  a  rendelet  hatályba  lépésének  időpontját  2007. 
január 1-jére módosítani,  mivel  az iskolai  térítési  díjak is ettől az időponttól 
fognak változni.

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
a „B változattal” együtt támogatja elfogadását.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a „B változattal” 
együtt a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

Benedek  Mihály kéri,  a  módosítással  együtt  szavazzanak  a  rendelet-tervezet 
elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
23/2006.(XI.24.) számú rendeletét

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési
díjáról szóló 10/2005.(III.29.) számú rendelet

módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III.  törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  Ózd  város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és 
ellátások  térítési  díjáról  szóló  10/2005.(III.29.)  számú  rendeletét  (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

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

„4. §
Intézményi térítési díjak

(1) Területi  Szociális  Gondozási  Központ  szolgáltatásainak  és  ellátásainak 
intézményi térítési díja:
a) étkeztetés

elvitellel 270,- Ft
kiszállítás intézményi térítési díja 70,- Ft

b) Házi segítségnyújtás 300,- Ft/óra
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

térítésmentes
d) Támogató Szolgálat

da) információs szolgálata térítésmentes
db) szállító szolgálata          55,- Ft
dc) személyi segítő szolgálata  300,- Ft/óra,

e) Családsegítés térítésmentes
f) Szociális információs szolgálat térítésmentes
g) Idősek Klubjai  480,- Ft/nap
h) Esthajnal Gondozóház             1.070,- Ft/nap   32.100,- Ft/hó
i) Harmónia Gondozóház   1.070,- Ft/nap   32.100,- Ft/hó

(2) A Kézenfogva Gondozóház ellátásainak intézményi térítési díja:
a) Szent István úti egység

- emelt szintű ellátásért  1.520,- Ft/nap 45.600,- Ft/hó
- hagyományos szintű ellátásért          1.360,- Ft/nap 40.800,- Ft/hó

b) Szabolcs közi egység     1.360,- Ft/nap     40.800,- Ft/hó
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c) Bulcsú úti egység 1.360,- Ft/nap 40.800,- Ft/hó

(3) Esély Gondozóház ellátásainak intézményi térítési díja:
a) Nappali melegedő térítésmentes
b) Szenvedélybetegek közösségi ellátása térítésmentes
c) Szenvedélybetegek nappali intézménye térítésmentes

étkeztetés igénybe vétele esetén:  320,- Ft/nap
d) Átmeneti szállásán 30 napot

- meg nem haladó igénybevétel esetén
térítésmentes

- meghaladó igénybevétel esetén   460,- Ft/nap 13.800,- Ft/hó
e) Éjjeli menedékhely térítésmentes.”

2. §

(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Melléklet a 23/2006.(XI.24.) számú rendelethez

(2. számú melléklet a 10/2005.(III.29.) számú rendelethez)

„Az Átmeneti szállás intézményi térítési díja alapján
a személyi térítési díjak sávjai

 Az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb Intézményi
         összege   térítési díj
           %-ig       %-a

  80 30
106 40
132 50
158 60
184 70
210 80
236 90
236 fölött         100
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Szenvedélybetegek nappali intézménye étkeztetésének
intézményi térítési díja alapján a személyi térítési díjak sávjai

Az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb    Étkeztetés intézményi
         összege   térítési díj
           %-ig       %-a

95 20
95 fölött 25”

2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  ..../2006.  (…)  számú  rendelet-tervezete  a 
távhőszolgáltatás  legmagasabb  hatósági  díjának  megállapításáról  és  a 
díjalkalmazás  feltételeiről  szóló  20/1999.  (VII.29.)  számú  rendelet 
módosításáról 

Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet 
megtárgyalta.  Elhangzott  a  bizottsági  ülésen,  hogy a Felügyelő Bizottság két 
változatban dolgozta ki a díjemelés mértékére vonatkozó javaslatot, amelyekből 
a  II.  változatot  a  bizottságok  gyakorlatilag  ellenvetés  és  tartózkodás  nélkül 
támogatnak. E szerint az alapdíj tekintetében 9 %-os, a hődíj tekintetében 14 %-
os emelést hajt végre a TÁVHŐ Kft, ezáltal 12 M Ft-os nyereségre tesz szert.

Vitális  István ismerteti,  a  bizottsági  ülésen  elég  alaposan  megvitatták  az 
előterjesztést  és  ő  is  megszavazta  –  talán  inkább  tudomásul  vette  -  az 
alacsonyabb  emelésre  vonatkozó  javaslatot.  Az  előterjesztés  indoklásának  5. 
pontja tartalmazza, hogy 25 M Ft-os többletköltség jelentkezett a késedelmes 
díjemelés  miatt.  Kérdése,  miért  nem  lehetett  ezt  az  előterjesztést  korábban 
tárgyalni és mi indokolja - a 6. pontban jelzett – az Erőmű Kft-től vásárolt hő 
árának  duplájára  emelését?  Erre  a  kérdésre  ugyan  Lázár  Lajos  igazgató  úr 
válaszolt,  azonban  kéri,  mondja  el  a  testület  előtt  is  ennek  okát.  Következő 
kérdése, hogyha a közeljövőben bármilyen hasonló emelést hajt végre az Erőmű 
Kft., van-e lehetősége az önkormányzatnak a megkötött szerződés módosítására, 
és annak felülvizsgálatára, hogy mi okozza az aktuális emelést?

Fazekas  Zoltán elmondja,  az  előterjesztés  alaposan  és  részletesen  taglalja  a 
díjváltozás  mértékét,  illetve  a  változatokat  és  szempontokat.  Kilenc  pontban 
sorolja  fel  az  előterjesztés  mi  indokolja a  díjemelést.  A kilenc pontból  öt  az 
emelésre,  két  pont  a  csökkentésre  irányul  és  kettő  indifferens  a  díjra 
vonatkozóan. A díjemelés mértékének jelentős részét a gázdíj emelése, változása 
okozza,  de nem elhanyagolható az a része sem, amire Vitális  István is utalt, 
mégpedig az Erőmű Kft. hődíj-árának duplájára emelkedése, amely egy hibás 
szerződés alapján történt, ugyanis azt hallották, előnyös lesz a TÁVHŐ Kft. és a 
fogyasztók számára, mert a gázmotorok hulladékhője az, ami teljes mértékben a 
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hőmennyiséget szolgáltatja a TÁVHŐ Kft. számára. Ebben az esetben alakult ki 
az előnyös díj, de most úgy látja, egyoldalúan duplájára emelte az Erőmű Kft. a 
hődíj árát. Az is felmerült ezzel kapcsolatban, hogy az Erőmű Kft. bizonyos adó-
visszaigénylésben  olyan  hibákat  vétett,  amelyek  következményeit  most  kell 
viselni.  Egy  késés  is  történt  a  díjemelés  tekintetében,  amelynek  okait  lehet 
taglalni. Tudja, hogy a választást megelőző időszakra jutott volna ez a döntés, és 
talán  abban  a  Felügyelő  Bizottságnak  is  van  valamilyen  szerepe,  hogy  nem 
jelezte.  Nem tudja az emelést  elfogadni -  a  11 %-ost  sem -,  mert  az alapdíj 
emelése meghaladja az indokolt mértéket. Az előterjesztés nem szól arról, hogy 
mi várható január 1-jétől, amikor is a gázdíj-kompenzáció 1/3-ával visszaesik és 
a távhő díjakban változást fog okozni.

Nyerges Tibor nem ért egyet az előterjesztés indokolásában található 6. pontban 
foglaltakkal.  Az indoklás szerint az Ózdi Erőmű Kft-től  vásárolt  hő ára éves 
szinten  41.850  E  Ft-tal  nőtt,  2006.  évben  ugyanis  335,07  Ft/GJ  átlagárral 
számolhattak.  Ez  2006.  szeptember  1-jétől  712,16  Ft/GJ-ra,  több  mint 
kétszeresére emelkedett. Ez az adat számára megdöbbentő és elgondolkodtató. 
Példaként említi,  ha pl.  jelentkezik az önkormányzatnál egy könyvkiadó cég, 
amelyik vállalja, ingyen biztosít biológia könyvet, mert az állam számára állami 
támogatást nyújt, amiből ő ezt meg tudja finanszírozni. Erre az önkormányzat 
köt  egy  szerződést.  Ezt  követően  a  könyvkiadó  nemcsak  könyvet,  hanem 
képesújságot  is  kiad,  amire  viszont  nem jár  állami  támogatás.  Ezt  az  állam 
észreveszi  és  a  támogatást  a  cégtől  visszavonja.  A  cég  jelentkezik  az 
önkormányzatnál és - hogy próbálja a kiesést kompenzálni -  a könyvet dupla 
áron  próbálja  leszámlázni.  Hangsúlyozza,  jelen  esetben  erről  van  szó. 
Csodálkozik,  hogy lehet  megkötni  és  aláírni  egy szerződést,  amelyben  ilyen 
lehetőséget  biztosítanak az Erőmű Kft-nek.  Ezt  ugyanolyan károsnak tartja a 
város lakói számára, mint a parkolási szerződést. Úgy gondolja, a szerződést – 
ha úgy van, ahogy ő látja – mindenképpen felül kellene vizsgálni és megnézni 
joga van-e a Kft-nek szeptembertől a szolgáltatás árát duplájára emelni úgy, arra 
hivatkozva, hogy az állami támogatást tőle megvonják. Konkrét javaslata, hogy 
a szerződést egy ad-hoc bizottság szakértők és a képviselők bevonásával nézze 
át.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  javaslatot 
áttekintette és az alacsonyabb összegű díjtétellel együtt elfogadását támogatja.

Kovács Béla elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság és a TÁVHŐ Kft. miért nem 
reagált  a  gázár-emelésre.  A gázáremelés  augusztus  1-jén  jelent  meg,  de  az 
ellentételezésekkel  kapcsolatos  utasítások  hónapokat  késtek,  tehát  nem  volt 
annyira tiszta a helyzet, hogy javaslattal tudott volna előállni a TÁVHŐ Kft. Azt 
mindenképpen leszögezi, hogy a Felügyelő Bizottság a testület képviseletében 
jár el és semmiképpen sem akarták több lépcsőben riogatni a lakosságot a gázár 
emeléssel.  A  TÁVHŐ  Kft.  stabil  cég,  a  két  változatos  kidolgozást  azért 
javasolták, hogy a lakosságról minél nagyobb terhet tudjanak levenni.  Kétélű 
fegyvernek ítéli azt a megjegyzést, hogy miért nem lépte meg a TÁVHŐ Kft. az 
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emelést augusztusban. Egyrészt augusztus hónapban nincs fűtés, másrészt csak 
azért,  hogy  a  hangulati  elemeket  felkorbácsolják,  nem  célszerű  emelést 
végrehajtani. 

Boda István tájékoztatja a testületet, hogy az Erőmű Kft-vel kötött szerződéssel 
kapcsolatos  előterjesztést  még  informális  ülésen  is  tárgyalták,  hoztak  egy 
döntést, tehát nem kellene felmelegíteni a témát. Az tény, hogy vannak kedvező 
és  kedvezőtlen  oldalai  a  szerződések  megkötésének.  Kedvező,  hogy  komoly 
felújítások történtek,  stb.  Hozzáteszi,  a  cég pedig kialakított  képletek alapján 
dolgozik,  amit  tudomásul  kell  venni.  Az  áremelés  mértékét  emberségesnek 
tartja, mivel a középár alja felé helyezkedik el,  de az emelés megúszhatatlan 
majdnem minden területen. Nem javasolja a vita ismételt felvetését.

Erdősi János kérdése, miért tartják bajnak azt, hogy az Erőmű Kft. 712 Ft/GJ 
áron veszi a hőenergiát,  amelyet a TÁVHŐ Kft. 1300 Ft/GJ áron tudna csak 
előállítani.  Az  augusztusi  áremelésről  folytak  megbeszélések,  a  Távhő  Kft. 
akkor  újságbeli  információk  alapján  18  %-os  áremelést  tartott  volna 
indokoltnak. Hangsúlyozza, nem ismerték a végrehajtási rendelet tartalmát, így 
azt sem tudhatták, hogy az Erőmű Kft – akitől az energia mennyiség 20-25 %-át 
vásárolják  -,  milyen  áron  fog  eladni.  Elégtelen  információk  alapján 
könnyelműség lett volna bármilyen díjemelést előterjeszteni, így akkor levették 
napirendről.

Benedek Mihály kérdezi Lázár Lajost, kíván-e az elhangzott kérdésekre választ 
adni. 

Lázár Lajos nem kíván válaszolni.

Benedek Mihály kéri Nyerges Tibort, tegye meg módosító javaslatát.

Nyerges  Tibor leszögezi,  példátlan  dolognak  voltak  tanúi.  Konkrét  kérdések 
hangzottak  el  a  TÁVHŐ  Kft.  vezetője  felé,  aki  köteles  az  önkormányzati 
törvény alapján választ adni.

Benedek  Mihály tájékoztatja  Nyerges  képviselő  urat,  hogy a  testületi  ülésen 
egyetlenegy képviselő sincs feljogosítva arra, hogy tulajdonosi és munkáltatói 
jogokat  gyakoroljon.  Kéri  a  TÁVHŐ  Kft.  igazgatóját,  válaszoljon  a  feltett 
kérdésekre.

Lázár Lajos nem akart udvariatlan lenni,  de úgy gondolta, mivel a bizottsági 
elnök urak megválaszolták a feltett kérdéseket, nem ismétli meg őket. Vitális 
István kérdése a díjemelés megállapításával volt kapcsolatos, amelyre azt tudja 
mondani, amit Erdősi János is. Augusztusban még nem állt rendelkezésre olyan 
információ,  amely  alapján  a  szeptemberi  ülésre  előterjesztést  tudtak  volna 
készíteni. Az új testület pedig októberben alakuló ülést tartott. Ez az elmaradás 
indoka. Az Erőmű Kft. hődíj-emelése abból adódott, hogy az előző képletben 
szerepeltette azokat a jóváírásokat, amelyek az Erőmű Kft. villamosáramára is 
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vonatkoztak.  Ezeket  a  jóváírásokat  viszont  ki  kellett  venni  a  képletből, 
módosítani  kellett  a  számadatokat,  ezért  jött  ki  a  712  Ft/GJ  összeg. 
Hangsúlyozza, a TÁVHŐ Kft. 1300 Ft/GJ áron tudná előállítani azt a hődíjat, 
amit  712  Ft/GJ  áron  vásárol  meg  az  Erőmű  Kft-től.  Ez  a  cégnek  megéri. 
Elmondja,  a  képlet  módosítására  nincs  lehetőség,  mert  a  szerződést  15  évre 
kötötték,  legfeljebb nagyon komoly szakmai és  jogi  háttérrel  lenne lehetőség 
ennek felülvizsgálatára. Csak jogi úton lehetne megoldani, megnézik van-e rá 
lehetőség. Hődíj emelésre az Erőmű Kft. miatt került sor, az alapdíj emelésre 
pedig a gáztörvény miatt. Ez a teljesítmény díját is megnövelte, ami azt jelenti, 
hogy állandó - havi 2-3 M Ft - többletköltség jelentkezett, amit az alapdíjban 
kell érvényesíteni. A gázdíj kompenzációról egyenlőre olyan információval nem 
rendelkezik,  amit  ismertetni  tudna.  Elnézést  kér,  amiért  nem adott  választ  a 
feltett kérdésekre.

Nyerges Tibor ügyrendben kér szót. Elmondja, egyikőjük sem akart munkáltatói 
jogot gyakorolni senki felett, de minden képviselőnek van lehetősége kérdezni. 
Megerősítette  elhatározásában  az,  amit  az  igazgató  úr  elmondott,  hogy  egy 
bonyolult jog úton felül lehet vizsgálni a szerződést, mert viszonylag előnytelen 
az  a  szerződés,  ahol  az  árat  egyoldalúan  duplájára  emelik.  Kéri  a  határozat 
kiegészítését  azzal,  hogy  hozzanak  létre  egy  ad-hoc  bizottságot,  amelynek 
tagjai:  3  fő  az  MSZP,  2  fő  a  FIDESZ  oldalról,  szakértők,  műszakiak,  jogi 
szakemberek és vizsgálják meg, hogy a képlet miért változhat meg, hátrányos-e 
az  önkormányzat  részére  és  amennyiben  kiderül,  hogy  ez  a  szerződés 
jogszerűtlen vagy hátrányos, akkor meg kell szüntetni.

Benedek Mihály ismerteti,  nem a  képlet,  hanem a  behelyettesítendő számok 
változtak  meg.  Kéri,  szavazzanak  Nyerges  Tibor  módosító  javaslatának 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 5 igen, 12 nem, 3 tartózkodás mellett Nyerges Tibor 
módosító javaslatát nem fogadja el.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a II. változatban foglaltak szerint a rendelet-
tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
24/2006.(XI.24.) számú rendeletét

a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 20/1999.(VII.29.) számú rendeletének módosításáról

Az  árak  megállapításáról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXXXVII. 
törvény  7.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján  Ózd  Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete  a  távhőszolgáltatás  legmagasabb  hatósági  díjának 
megállapításáról  és  a  díjalkalmazás  feltételeiről  szóló  20/1999.(VII.29.)  sz. 
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rendeletet (továbbiakban: rendelet), az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet mellékletének helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2006. december 1-jén lép hatályba.

3.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  ..../2006.  (…)  számú  rendelet-tervezete  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek,  az  ezekhez  tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú 
rendelet módosításáról

Kovács  Béla ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és a „B változat” elfogadását 5 igen, 2 nem szavazattal támogatja.

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi Bizottság a 2.-3. §-ban található változatok 
közül a „B változat” elfogadását 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja. 
A továbbiakban  felhívja  az  ÓZDSZOLG  Kht.  figyelmét,  hogy  a  díjemelés 
elfogadása  után  fordítson  nagyobb  figyelmet  az  önkormányzati  tulajdonú 
lakások karbantartására is.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a „B változat” 
elfogadását egyhangúlag támogatja.

Fazekas Zoltán nem tudja támogatni az emelést. Nem alapjaiban van kifogása, 
mert  tudja,  hogy  minden  költség  az  ingatlankezelő  költségét  jelenti  és  azt 
valahol érvényesíteni kell a bérleti díjakban. Ugyanakkor a „B változat” szerinti 
alacsonyabb érték is meghaladja a 2006. és 2007. évekre prognosztizált infláció 
mértékét.  Ezért  sem  tartja  jogosnak  az  emelést.  Véleménye  szerint  a 
polgármester  most  is  tehetne egy olyan gesztust,  mint  tavaly,  miszerint  nem 
javasolt díjemelést meghatározni 2006. évre. Nem tudja, hogy a tavaly elmaradt 
díjemelésnek a következménye-e, hogy az idei meghaladja azt a mértéket, amit 
jogosan és reálisan el lehetne fogadni.

Vitális István módosító javaslata – mivel nem ismerik az infláció mértékét, és 
nem volt díjemelés tavaly -, hogy 6 %-os emelést szavazzon meg a testület.

Bárdos  István elmondja,  az  1.  §-ban  foglaltak  szerint  az  életveszélyessé 
nyilvánított lakásokban lakók elhelyezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. 
Kérdése, mi történik abban az esetben, ha a tulajdonos és a lakó is ugyanaz a 
személy  és  életveszélyessé  válik  az  épület  ki  gondoskodik  a  tulajdonos 
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elhelyezéséről? Ebben az esetben mi az eljárás?

Benedek  Mihály felhívja  Bárdos  képviselő  úr  figyelmét,  hogy  a  jelenlegi 
rendelet  az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról szól,  ezért  minden 
egyes lakás az önkormányzat tulajdonában van, így az önkormányzatnak, illetve 
az ÓZDSZOLG Kht-nak kell  gondoskodni az elhelyezésről.  Magánszemélyre 
vonatkozó rendeletet az önkormányzat nem alkothat. 

Erdősi János hangsúlyozza, az ÓZDSZOLG Kht-nak a jelenlegi díjakból sem 
jutott  elég  pénze  felújításokra,  tehát  minél  alacsonyabb  szintű  az  emelés 
mértéke, annál inkább leromlik a lakások állapota, amit az önkormányzat nem 
engedhet meg magának. Példaként említi, hogy az Árpád vezér út 27. szám alatt 
most  folyik  a  hideg-  és  melegvízvezetékek  cseréje,  ami  az  önkormányzat 
számára elég jelentős kiadást  jelent.  Úgy gondolja,  ezt  az  ÓZDSZOLG Kht. 
bevételéből  kellene  fedezni.  Elmondja,  azért  van  szükség  ilyen  mértékű 
emelésre, mert ezzel párhuzamosan lehet a felújításokat is fokozni. Régebben 
volt  olyan  rossz  szokása  is  az  önkormányzatnak,  hogy  a  leromlott  állapotú, 
magántulajdonban  lévő  ingatlanokat  megvásárolta.  Hangsúlyozza,  ennek  a 
gyakorlatnak véget kell vetni. 

Boda  István a  II.  változat  szerint  támogatja  az  előterjesztés  elfogadását. 
Véleménye  szerint  korrekciót  akkor  lehet  végrehajtani,  amikor  jövőre  a 
költségvetési rendeletet elfogadják.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a Vitális István által tett módosító javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 14 nem, 1 tartózkodás mellett Vitális 
István módosító javaslatát nem támogatja.

Benedek Mihály felhívja Vitális képviselő úr figyelmét, hogy tanulmányozza a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot, mert módosító javaslata nem felelt meg az 
abban foglaltaknak. Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet 2.-3. §-ában található 
„B változat” elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja
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Ózd város Önkormányzatának
25/2006.(XI.24.) számú rendeletét

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 

19/2004. (IV.15.) számú rendelet módosításáról

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosul:

1. §

A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az építésügyi hatóság által életveszélyessé nyilvánított lakásban lakók 
saját  elhelyezésükről  gondoskodni  nem  tudnak,  elhelyezésükről  a 
tulajdonosnak  kell  gondoskodni.  Önkormányzati  lakás  életveszélyessé 
nyilvánítása esetén a bérlő komfort nélküli lakásra tarthat igényt, legfeljebb 
2 évre.”

2. §

A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díja: Ft/hó/m2
       
        a.) összkomfortos lakás esetén 128

b.) komfortos lakás esetén   110
c.) félkomfortos lakás esetén   56
d.) komfort nélküli lakás esetén   35”

3. §

A Rendelet 45. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 

„(2)  Az Önkormányzat  tulajdonában lévő,  pályázati  eljárás  útján bérbe  adott 
lakások alaplakbére: Ft/hó/m2

a.) összkomfortos lakás esetén 192
b.) komfortos lakás esetén 165
c.) félkomfortos lakás esetén   84

1. komfort nélküli lakás esetén   53”
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„(3)  A Széchenyi  Terv  Lakásprogramja  keretében  létesített,  pályázati  eljárás 
útján  bérbe  adott,  költségalapon  meghatározott  lakbérű  lakások 
alaplakbére: 

Ózd, 48-as út 5-7. szám: 321,- Ft/m2/hó,
Ózd, Bartók Béla út 2. szám: 330,- Ft/m2/hó.”

4. §

A Rendelet 49. §-a következő h.)-i.) ponttal egészül ki:
[A  Polgármesteri  Hivatal  a  már  nyilvántartásba  vett  lakásigénylés  törlését 
rendeli el, ha:]
„h.) az igénylő új lakcímét nem jelenti be,
i.) az igénylő a Polgármesteri Hivatal felhívására a megadott határidőn belül 

nem nyilatkozik.”

5. §

Rendelet 53. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(6) 
bekezdés számozása (3)-(7) bekezdésre módosul:

„(2) A polgármester jogosult évente három önkormányzati lakásra bérlőt jelölni. 
A  bérbeadás  feltételeire  e  rendelet  54-54/A.  §-ait  értelemszerűen  kell 
alkalmazni.” 

6. §

A Rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyugdíjasok házában lévő lakások Ózd városban lakcímmel rendelkező 
nyugdíjasok,  illetőleg  az  öregségi  nyugdíjkorhatárt  elért  személyek 
határozatlan ideig tartó elhelyezésére szolgálnak.”

7. §

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

8. §

Ezen rendelet 1.§-a, 4-6. §-a kihirdetés napján, 2-3. §-a, 7.§-a 2007. január 1-jén 
lép hatályba. 
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Benedek Mihály átadja az ülés vezetését dr. Bárdos Balázs alpolgármesternek, 
tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pont  előterjesztője  a 
polgármesternek.

4/a.) napirend

Javaslat Ózd város 2007. évi költségvetési koncepciójára

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében hangsúlyozza, hogy egy éves pénzügyi 
tervre, egy naptári évre vonatkozó koncepcióról van szó, amely nem tévesztendő 
össze egy hosszabb távra vonatkozó stratégiai tervvel.  Négy éves ciklusidőre 
vonatkozó  gazdaságpolitikai  program készül,  s  azt  a  törvényi  előírások  adta 
határidőn  belül  fogja  a  Képviselő-testület  elé  terjeszteni.  A  költségvetési 
koncepcióban  tehát  egy  adott  évre  vonatkozó  pénzügyi  helyzetet  igyekezett 
vázolni,  felmérni a lehetőségeket, s ennek alapján súlyozni az önkormányzati 
feladatellátás  területeit.  A 2007.  évre  vonatkozó önkormányzati  feladatellátás 
lehetőségeit  és  követelményeit  alapvetően  meghatározzák  az  önkormányzati 
intézkedések.  Ennek  elsődleges  célja  az  ország  gazdasági  helyzetének 
stabilizálása,  az  államadósság  csökkentése,  az  egyensúlyi  feltételek 
megteremtése.  Ez  az  állam  részéről  olyan  intézkedéseket  tesz  szükségessé, 
amelyek  egyrészről  növelik  az  állami  bevételeket,  másrészről  csökkentik  az 
állami kiadásokat. Ezt az önkormányzatok egy módon tudják kezelni, mégpedig 
úgy,  hogy  saját  hatáskörben  megtett  intézkedésekkel  próbálják  növelni 
bevételeiket  és  megpróbálják  csökkenteni  –  mégpedig  jelentős  mértékben  – 
kiadásaikat. Ennek igényét tartalmazza lényegében a költségvetési koncepció.
Az előterjesztés három részből áll:
- Az első fejezet felvázolja, hogy az eddig meghozott döntések alapján hogyan 

zárná ezt az évet az önkormányzat. Ha semmiféle változás nem történne,  218 
M Ft működési hitelállománnyal rendelkezne év végén, rövid lejáratú műkö-
dési hitelként. Úgy is fogalmazhat, hogy ennyivel többet költ az önkormány-
zat az intézményei és egyéb gazdálkodó szervezetei, avagy az önkormányza-
tokon kívüli szervezetek támogatására. A decemberi ülésen kerül előterjesz-
tésre a költségvetés módosítása, ahol néhány tétel még ezt módosítani fogja, 
például 6,5 M Ft-os tagi kölcsön ez évi folyósítása. Vannak olyan intézményi 
igények is, amelyek igényként mindenképpen beépülnek a költségvetés mó-
dosítási előterjesztésbe, s majd a testület határoz azok kiegészítéséről. Nyo-
matékosan hangsúlyozza, hogy mindenegyes ez évben elköltött forint a jövő 
évi lehetőségeket csökkenti.

- Az előterjesztés második része tartalmazza azokat a szabályozókat, amelyek 
az  állami  költségvetésből  kiolvashatóan  az  önkormányzatokat  jelentősen 
érintik. Ezek közül a legjelentősebb az, hogy a normatív támogatások fajla-
gos összegei nem növekednek, miközben a feladatellátás költségei jelentősen 
megemelkednek.  Komolyan szembe kell  nézni  a  kiadások csökkentésével, 
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egy esetleges struktúra változással is, hiszen a tartós működési hiányt csak 
nagyon rövid ideig lehet hitelből – hozzáteszi, egyre magasabb kamatkiadá-
sok mellett – finanszírozni. Nagyon lényeges az, hogy megszigorításra kerül-
nek a működési hitelhez jutás lehetőségei, arra sem lehet tehát berendezked-
ni, hogy majd az ez évinél nagyobb hitelt vesz fel az önkormányzat intézmé-
nyeinek működtetéséhez. Vannak a normatív támogatások finanszírozásában 
tartalmi változások is, főleg az oktatásban és a szociális területen. Ez utóbbi-
ra szeretné nyomatékosan felhívni a figyelmet - és erre a régi képviselő-társai 
emlékeznek -, amely igencsak összecseng azon javaslataival, amit közel két 
éve tettek le az akkori munkaügyi miniszter majd a Miniszterelnök Úr aszta-
lára. Az ózdi sajátos helyzet ismeretében hangsúlyozottan törekedni kell  a 
szociális segélyezés munkavégzéssel történő kiváltására, olyan munkalehető-
ségek tartós megteremtésére  is,  amelyek a  képzetlen,  viszonylag alacsony 
munkakultúrával rendelkező emberek foglalkoztatását teszik lehetővé a segé-
lyezés helyett. 

- Az előterjesztés harmadik része tartalmazza azokat a javaslatokat, amelyeket 
a  jövő  évi  költségvetés  minél  alaposabb  kidolgozása,  illetve  minél  jobb 
végrehajtása  érdekében  határozhat  el  a  Képviselő-testület.  Ebbe  a  sorba 
tartozik a helyi bevételek növelése a garázsadó bevezetése és a vállalkozói 
építményadó  megemelése  útján.  Kihatásaiban  ennél  lényegesen  nagyobb 
horderejű intézkedések szükségesek a működési  célú kiadások területén.  A 
működési  kiadásokat  –  egy  reálisan  várható  forrás-kiegészítő  támogatás 
mellett  –  olyan  mértékig  lehet  előirányozni,  amilyen  mértékben  arra  a 
működési célú bevételek fedezetet nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy a központi 
támogatások  reálértékének  csökkenését  a  működési  célú  kiadásokon  kell 
levezetni. Ha kevesebb a pénz, akkor kevesebbet lehet költeni. Azt pedig az 
állam nem engedi,  hogy  érdemi  intézkedések  helyett  látszatintézkedésekre 
kerüljön sor, és a hiányt egyre nagyobb működési hitellel finanszírozzák az 
Önkormányzatok.

Végezetül  ráirányítja  az  önkormányzat  bizottsági  elnökeinek  és  a  Hivatal 
ügyosztályvezetőinek  figyelmét  néhány  olyan  kérdésre,  amelynek  tisztázását 
még  ez  évben  indokolt  elvégezni,  hogy  ezek  problémaként,  tisztázatlan 
kérdésként már ne terheljék a jövő évi költségvetést. 
Felsorol  néhányat  csak  emlékeztetőül:  a  Kaszinó  működtetésének 
finanszírozása,  a szociális  segélyezés és  a  foglalkoztatás  együttes  kezelése,  a 
középiskolák esetleges visszavételéhez szükséges pénzügyi eszközök tisztázása, 
a  kisebbségi  önkormányzatok támogatása,  az  ÓHG-vel  kapcsolatos  pénzügyi 
kérdések,  mint  például  a  2006.  évi  díjemelés  kompenzációja  vagy  a  tagi 
kölcsönök  rendezése,  és  nem  utolsósorban  a  Kórház  pénzügyi  helyzetének 
kérdése,  gondolva itt  a  közalkalmazotti  minimálbér és  a  színlelt  szerződések 
megszüntetése kérdéseire. Nem fog többe kerülni a szakrendelő rekonstrukciója, 
mert  a  Közbeszerzési  Bizottsághoz  beérkezett  ajánlatok  szerint  a  bírálat 
megtörtént  és  az  összeg  levezethető.  Világosan  látni  kell,  hogy  a  jövő  évi 
pénzügyi lehetőségek mellett az Önkormányzat mozgástere az ez évinél szűkebb 
lesz,  ami  a  gazdálkodásban  sokkal  szigorúbb  rendet,  nagyobb  előrelátást, 
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kevesebb  rizikóvállalást  tesz  lehetővé.  Kéri,  hogy  mindezek  ismeretében 
mérlegeljék  az  előterjesztésben  leírtakat,  vitassák  meg  azt  és  fogadják  el  a 
határozati javaslatot, a 3. és 4. pontban annak „A” változatait.

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  a 
határozati  javaslat  3.)-4.)   pontjában található változatok közül  az A variáció 
elfogadását támogatja.

Fazekas  Zoltán ismerteti,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  a  koncepciót 
megtárgyalta.  Felmerült,  hogy  a  jövő  évben  a  közrend-közbiztonság 
megteremtése, esetleg javítása érdekében legalább olyan mértékű önkormányzati 
támogatás szükséges, mint ebben az évben. A rendőrkapitány számít az utcai 
járőrszolgálat  fenntartása  és  a  robogók  üzemeltetési  költségeiben  az 
önkormányzatra.  Jó  lenne  továbbá  megvalósítani  azokat  a  fejlesztési 
elképzeléseket, amelyek javíthatnak a közrend-közbiztonság területén, mint pl. 
térfigyelő rendszer. A bizottság ülésén a pénzügyi lehetőségekről nem esett szó, 
ugyanakkor az alpolgármestertől kaptak biztatást, hogy legalább a korábbi évek 
szintjén történik majd a támogatás. Módosító javaslat is történt és kérnék beírni 
a  határozati  javaslat  1.)  pontjába,  hogy  prioritásként  kezeljék  a  város 
közbiztonságának  erősítését.  A  bizottsági  ülésen  ez  a  módosító  javaslat 
szavazatot  nem  kapott.  A bizottság  4  igen,  1  nem  szavazattal  támogatja  a 
határozati javaslat elfogadását.

Erdősi  János elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslat  3.)-4.) 
pontjánál az „A változat” elfogadását támogatja.

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

Boda István ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság alapos vitát folytatott 
a  2007.  évi  költségvetési  koncepcióról.  Elmondja,  a  konvergencia  program 
meghatározza a jövő évi költségvetést, ami mindent befolyásol. Jónak tartja a 15 
%-os felhalmozást, azt, hogy műszaki fejlesztések történtek, hogy az ÖNHIKI 
286  M  Ft.  A hiány  200  M  Ft  körül  alakulhat.  A költségvetési  prioritásokat 
támogatja, mindenekelőtt a munkahelyteremtés ösztönzését, az Olvasó-Kaszinó, 
rendelőintézet  felújításának  folytatását,  a  lakhatási  feltételek  javítását. 
Tudomásul veszik, hogy a tavalyi finanszírozási kereteken belül kell megoldani 
a jövő évi feladatokat. A központi intézkedés érinteni fogja az intézményeket is. 
A  megszorítások  tekintetében  szükségszerűen  a  létszámcsökkentés  sem 
kerülhető el.  Javasolják,  hogy ez a teljes önkormányzati  rendszerre térjen ki, 
használják  ki  a  kistérségben  rejlő  erőket,  vegyék  figyelembe  a  tanulókra 
vonatkozó  törvényi  előírásokat.  A közművelődés  területén  igyekezni  kell  a 
pénzügyi  kereteken  belül  maradni,  bár  a  költségvetések  most  készülnek. 
Továbbra is keresni kell a pályázati lehetőséget. Javasolják áttekintésre, hogy a 
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Béke-telepen van-e lehetőség a művelődési ház más, gazdaságosabb formában 
való működtetésére. A bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett az „A változat” 
elfogadását  támogatja.  A  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  a  részletes 
költségvetés összeállításához - más ágazatokhoz hasonlóan - részletes javaslatát 
meg fogja tenni.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta.  Hozzáteszi,  a  bizottság 
egyetért  azzal,  hogy  a  jelenlegi  szociális  segélyezési  rendszerben,  az 
egészségügyi ellátás területén olyan reformintézkedéseket kell tenni, amelynek 
célja a szolgáltatások színvonalának növekedése és az esélyek változása. Négy 
igen szavazattal javasolja az „A változattal” együtt a koncepció elfogadását.

Riz  Gábor tájékoztatja  a  testületet,  hogy  országos  szinten  a  közművelődés 
általános  finanszírozása  reálértékben  csökken.  A források,  a  bútorzatok,  stb. 
beszerzésére érdekeltségnövelő pályázatokat nyújtanak be, amely kerete évről-
évre csökken. Kérdése, készült-e olyan átfogó jellegű hatásvizsgálat, amely a 
működés költségeit teljes egészében vizsgálta és az intézményrendszer tartalmi 
működését  is  áttekintette?  Fontos  ez  azért,  mert  korlátozottak  a  források. 
Hogyan  folyjon  pl.  az  amatőr  és  hivatásos  művészeti  tevékenység  magas 
színvonalon,  ha  nem  áll  rendelkezésre  olyan  támogatás,  forrás,  amivel  a 
működés eredményesebb lehet. Benne aggályokat ébreszt, hogy nem látja azokat 
a forrásokat, amelyek alapján a feltételek biztosítására lehetőség van.

Vitális István: Erdősi János említette, hogy megvitatták a bizottsági ülésen az 
előterjesztést, a garázsadóval kapcsolatban. Igaz, hogy plusz bevételt jelent az 
önkormányzat  számára,  az  anyag  ugyanakkor  nem  tartalmazza,  hogy  a 
gépjárműadó  változások  35-40  %-os  terhet  fognak  jelenteni  a  tulajdonosok 
részére,  ezért  ezt  nem kellene  még megspékelni  egy garázsadóval.  Ezt  jelen 
esetben  nem  tudja  támogatni.  Talán  tudna  egy  olyan  változatot,  hogy 
részletekben emeljék az adót, több év alatt. Ismerve a vállalkozók helyzetét, nem 
pont  most  kellene  4,5-szeres  emelést  végrehajtani.  Szerinte  lehetett  volna 
korábban  is  emelni,  de  egyszerre  nem  450  %-ot.  Örömmel  hallotta  Boda 
Istvántól,  hogy tervez az önkormányzat  egy racionálisabb intézménystruktúra 
átalakítást,  mert  nemcsak a bevételt  kell  növelni,  hanem a kiadásokat  is  kell 
csökkenteni.  Nehéz és  bonyolult  dolog a szerkezetátalakítás,  nagy energiákat 
kell  bevetnie  az  önkormányzatnak.  A maga részéről  nem tudja  támogatni  az 
előterjesztés elfogadását.

Bárdos István a koncepcióról annyit tud mondani, hogy volt már jobb is. Már 
érződnek  az  országos  reformintézkedések  hatásai,  tovább  szűkülnek  a 
támogatási rendszerek. Az anyag tartalmazza, hogy szabad felhasználásra 15-20 
M Ft marad, amihez még 56 M Ft pénzmaradvány jöhet. Ez éves szinten nem 
olyan jelentős, mint amit megszokhattak, ennek ellenére bízik a polgármester 
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kapcsolattartásában és abban, hogy az elmúlt 4 év folytatása következik, amibe 
az útfelújítás is beletartozik. Egyetért a 15. oldalon lévő 6. ponttal kapcsolatban 
elhangzottakkal,  hogy  ne  jelentsen  gyűjtőhelyet  a  város  az  iskolázatlan, 
képzetlen, a város iránt semmiféle felelősséget nem érző rétegek számára. Ha ez 
megvalósul - csak részben is -, azt gondolja elmondhatják a polgárok, hogy ez 
az önkormányzat tesz a polgárokért. 

Obbágy  Csaba véleménye  szerint  az  előterjesztés  néhány  ellentmondást 
tartalmaz. Három nagy témakör köré csoportosul az előterjesztés, mint ahogy a 
polgármester úr is utalt erre szóbeli kiegészítésében. Az első az önkormányzat 
jelenlegi pénzügyi helyzete.  Ebből  kiemeli,  hogy az intézményi gazdálkodást 
lényegében  az  előző  évek  színvonalán  biztosítja  az  önkormányzat.  Úgy 
gondolja,  ez  a  mondat  nem  helyénvaló.  Ugyanebben  az  előterjesztésben  és 
korábbi  döntésekben  is  meghatározta  az  önkormányzat,  hogy  az 
intézményrendszernek  az  energia  áremelések  ellentételezésére  nem  ad 
támogatást.  A második nagy fejezet  az állami költségvetés célkitűzései 2007. 
évre. Ellentmondást talált az anyagban, miszerint az életkörülmények gyorsuló 
ütemben közelítenek az EU átlagához,  a felzárkózásnak tükröződni kellene a 
reálbérek  alakulásában  is.  Az  előterjesztésben  ugyanakkor  -4,2  %  szerepel. 
Kérdése,  mi  ez,  ha  nem  ellentmondás?  A 2007.  évi  költségvetési-gazdasági 
koncepcióban  azt  látják,  hogy  a  működési  kiadások  okozzák  a  legnagyobb 
problémát. Néhány javaslat elhangzott a bizottsági üléseken ezzel kapcsolatban, 
de  a  hogyanra  nem kaptak  választ.  Ilyen  pl.  a  garázsadó bevezetése  vagy a 
létszámleépítés,  ami  önmagában  a  munkahelyteremtési  szándékkal  ellentétes, 
ezáltal  nehezen  fogadható.  Megemlíti  az  anyag,  hogy  élni  kell  a  hatósági 
kikényszerítéssel, miközben a lakossági kinnlévőségek összege 188 M Ft, amit 
nem sikerül behajtani. Egyetért azzal, hogy előtérbe kell helyezni a működési 
költségeket csökkentő korszerűsítéseket, valamint a pályázati önerőre biztosított 
keretet.  Hozzáteszi,  a  garázsadó  és  az  építményadó  bevezetése,  valamint  az 
általa kiemelt témák miatt az előterjesztés elfogadását támogatni nem tudja.

Boda István hangsúlyozza, Ózd is Magyarország része és a folyamatok - mint 
ahogy az országban sem - itt sem igazán kedvezőek. Nem rosszabb a város más 
városnál,  de  a  szűkösség  indokolja,  hogy  áttanulmányozzák  a  koncepciót. 
Elmondja, a Művelődési és Sport Ügyosztály kidolgozta szakmai koncepcióját, 
elemezték a meglévő intézményrendszert, a létszámot, a pénzügyi feltételeket, 
egy szakminisztériumi véleményt is bekértek. A Pénzügy Ügyosztály segítésével 
készül  az  Olvasó  rekonstrukciójának  költségvetése.  A  művelődési  ágazat 
támogatása arányaiban nem kevés. Úgy gondolja, december hónapra elkészülhet 
egy  elképzelés,  amit  alaposan  át  kell  tekinteni  és  válaszokat  kell  keresni  a 
felvetődő  egyéb  problémákra.  Nagyon  alapos,  részletes  munkát  végzett  a 
Művelődési és Sport Ügyosztály, köszöni segítségüket.

Benedek  Mihály köszöni  mindenki  véleményét,  amely  azt  mutatja,  nagy 
érdeklődéssel olvasták a koncepciót. Fontos ez azért, mert nemcsak a jövő évet 
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veszi górcső alá, hanem két éves ciklusban gondolkodik előre. Fazekas Zoltán 
kérte,  hogy  a  Közrendvédelmi  Bizottság  javaslata  alapján  prioritásként 
támogassák  a  közrendet-közbiztonságot.  Kérdése,  fogadható-e,  hogyha  a 
határozati  javaslat  1.)  pontjának  4.  pontjában  megfogalmazzák  a  közrend-
közbiztonság javítását prioritásként? Ezt a részletes költségvetés készítésénél is 
figyelembe  fogják  venni.  A  közművelődéssel  kapcsolatban  Boda  István 
elmondta, a jövő évi pályázati lehetőségek tovább fognak bővülni. Biztos benne, 
hogy az Olvasó felújítása után az épületet a művelődés fellegvárává tudják tenni, 
ahol  színvonalas  előadásokat  tudnak  majd  tartani.  Úgy  gondolja,  ebben  a 
szükséges egyeztetések folyjanak. Sokat gondolkodtak a garázsadó, illetve az 
építményadót  bevezetésén,  illetve  emelésén.  Hangsúlyozza,  az  építményadó 
lehetne  900 Ft/m2 is,  de felelősen  kell  gondolkodni.  Hozzáteszi,  néha olyan 
döntést is kell hozni képviselőként, amit magánemberként ő sem tart jónak. Ez is 
a  felelősségük  egy  része  kell  legyen.  Bárdos  Istvánnak  elmondja,  az 
önkormányzat  lehetőségei  jobbak,  mint  négy  évvel  ezelőtt,  amelyeket  ki  is 
fognak  tudni  használni.  Nem  szeretné,  ha  az  a  fejlődés  megtorpanna,  amit 
sikerült ebben a városban generálni. Hiszi, hogy a jól megfontolt, előkészített 
döntések mind eredményesek lehetnek és úgy gondolja, tovább folytatódhat az a 
munka, ami az előző négy évben elkezdődött. Lát esélyt arra, hogy az útfelújítás 
elmaradását  pótolják,  hogy  csatornázás  után  minden  út  burkolatot  kapjon. 
Csökkenni  fog  a  bérek  reálértéke,  gondolkodnak  az  intézmények 
racionalizálásán,  ahol  az  energia-racionalizálási  program  jól  sikerült  és 
dolgoznak a  fűtéskorszerűsítési  megoldáson.  Várja  a  javaslatot,  hogy milyen 
társasági vagy vállalkozási struktúra változást kell végrehajtani.

Kispap  Károly úgy  gondolja,  a  kihatásokat  az  előterjesztés  tartalmazza. 
Hozzáteszi, az építményadó emelés a nagyobb alapterületeket érinti elsősorban, 
és  nem vállalkozás-ellenes  intézkedés,  nem fenyegeti  a  vállalkozásokat  az  a 
veszély,  hogy  tönkremennek.  Bárdos  Istvánnak  elmondja  a  307  M  Ft  nagy 
volumenű fejlesztéseket  takar,  amely szinte  teljes  egészében önerőt  képez az 
Olvasó, a Rendelő, stb tekintetében. Véleménye szerint nem attól fog változni 
az,  hogy  ne  legyen  gyűjtőhelye  a  város  a  szakképzetlen  embereknek,  hogy 
benne szerepel a koncepcióban. Senki ne gondoljon olyan intézkedésre, amely 
törvénysértő lenne. Obbágy Csaba több ellentmondásra hívta fel  a  figyelmet. 
Megítélése  szerint  nem igaz  az,  hogy  az  intézmények  működtetését  nem az 
előző évek szintjén próbálta volna működtetni az önkormányzat. Biztosították az 
inflációs  áremelkedés  miatt  az  önkormányzati  ellentételezést,  annak ellenére, 
hogy nem kapott az önkormányzat egy fillért sem. Minden egyes bérfejlesztést 
teljes  egészében  megkaptak  az  intézmények.  Más,  hogy  a  stabilizációs 
intézkedések  nem kerültek  ellentételezésre  és  jövőre  sem fognak,  mert  nem 
lenne  értelme.  Az  a  mondat,  hogy  az  életkörülmények  gyorsuló  ütemben 
közelítenek  az  EU  átlagához,  nem  azt  jelenti,  hogy  túlszárnyalják  az  EU 
színvonalát. Ez egy összehasonlítás, miszerint előbb a gazdaságot kellene olyan 
helyzetbe hozni,  hogy erre lehetőség nyíljon.  A középiskolák működtetésével 
kapcsolatban  elmondja,  a  működtetés  áll  normatív  támogatásból,  intézményi 
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saját bevételből, amelyhez a megye kb. 200 M Ft-ot tesz hozzá az Ózd városban 
működő 3 középiskola esetében. Elmondja továbbá, hogy az előterjesztés végén 
található egy hatósági intézkedésekre vonatkozó rész. Itt az elhanyagolt területek 
rendezése,  stb.  nem  költségvetési  pénzt  igényelnek,  hanem  sokkal  inkább 
lakossági szintet.

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat  3.)  pontja  „A 
változatának” elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen, 6 nem szavazattal a javaslattal egyetért.

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat  4.)  pontja  „A 
változatának” elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen, 6 nem szavazattal a javaslattal egyetért.

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  közrend-közbiztonság  javítására  tett 
prioritás elfogadásával együtt  a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen, 6 nem szavazattal a javaslattal egyetért és az 
alábbi határozatot hozza:

648/SzÜ. 212/KH/2006.(XI.23.) sz. határozat

Tárgy: Ózd város 2007. évi költségvetési koncepciója

Ózd  város  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyban  előterjesztett  javaslatot 
megvitatta, s az alábbi határozatot hozza.

1.) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés előirányzatainak kialakításánál 
kiemelten tartja szükségesnek kezelni

- a  munkahelyteremtő  fejlesztések  önkormányzati  támogatását, 
ösztönzését,

- a  város  szempontjából  meghatározó  létesítmények  (Olvasó, 
Kaszinó, Rendelőintézet) rekonstrukciójának sikeres befejezését,

- az  önkormányzati  önerő  biztosítását  a  jövőbeni  fejlesztések 
támogatásos pályázataihoz,

- a  települési  környezet,  a  lakhatási  feltételek,  a  város 
rendezettségének javítását,

- a város közbiztonságának erősítését és
- az intézmények ésszerű működtetését.
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2.) Az 1. pontban felsorolt kiemelt célok érdekében

a.) a működési célú kiadásokat úgy kell előirányozni, hogy az azok-
hoz önkormányzati saját forrásból biztosított támogatás ne haladja 
meg a 2006. évi összeget.

b.) a közművelődési intézményeket 2007. évben a 2006. évi kiadások 
előirányzatát alapul véve kell működtetni az Olvasó belépését kö-
vetően is.

c.) a  felhalmozási  célú  forrásokat  teljes  egészében  beruházásokra, 
felújításokra, fejlesztési célú támogatásokra indokolt fordítani.

3.) A  Képviselő-testület  2007-től  garázsadó  bevezetését  határozza  el,  300 
Ft/m2/év adómértékkel. Az erre vonatkozó rendelet-tervezetet a Pénzügyi 
Bizottság  Elnöke a  Képviselő-testület  2006.  decemberi  ülésére  terjessze 
elő. 

4.) A Képviselő-testület indokoltnak tartja a vállalkozói építményadó mértékét 
450 Ft/m2/év összegre módosítani.  Az erre  vonatkozó rendeletmódosítás 
tervezetét  a  Pénzügyi  Bizottság  Elnöke  a  Képviselő-testület  decemberi 
ülésére terjessze elő.

5.)  Törekedni  kell  a  felhalmozási  célú  kiadások  pénzügyi  lehetőségeinek 
bővítésére.  2007.  évben  kiemelten  kell  kezelni  a  pályázatos  támogatással 
megvalósítható  beruházásokat  és  felújításokat,  különösen  a 
munkahelyteremtéshez  kapcsolódó  infrastrukturális  és  közlekedési 
fejlesztéseket. 

Az  1-5.  pontban  megfogalmazott  döntéseket  a  2007.  évi  költségvetés 
kidolgozásánál  - a pénzügyi lehetőségek keretein belül – figyelembe kell venni.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. évi költségvetés előterjesztése
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4/b.) napirend

Tájékoztató Ózd város 2006. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről

Benedek  Mihály kéri,  vegyék  tudomásul  a  költségvetés  háromnegyed  éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Erdősi  János: a  Pénzügyi  Bizottság  a  tájékoztatót  megtárgyalta  és  5  igen 
szavazattal tudomásul veszi.

dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen, 2 nem szavazattal,  4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

133/SzÜ 213/KH/2006.(XI.23.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató  Ózd város  2006.  évi  költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről

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

-.-.-

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

-.-.-

5.) napirend

Javaslat  2006.  december  1-jétől  a  közhasznú  foglalkoztatásban  történő 
önkormányzati  részvételre,  valamint  a  2007.  I-II.  havi  közhasznú 
foglalkoztatáshoz biztosítandó önkormányzati saját erő jóváhagyására

Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési, Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta az előterjesztést. Megállapították, 
hogy 137 fő foglalkoztatását teszi lehetővé ez az előterjesztés 8.783 E Ft önerő 
felhasználásával.  A bizottságok  egyhangúlag  támogatják  a  határozati  javaslat 
elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

122/SzÜ 214/KH/2006. (XI.23.) számú határozat

Tárgy: 2006.  december  1-jétől  a  közhasznú  foglalkoztatásban  történő 
önkormányzati  részvétel,  valamint  a  2007.  I-II.  havi  közhasznú 
foglalkoztatáshoz biztosítandó önkormányzati saját erő jóváhagyása

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

1.) Egyetért azzal, hogy a közhasznú foglalkoztatásban, illetve a HEFOP 1.1 
programban  résztvevő  munkáltatók  2006.  december  hónapra  –  a 
211/KH/2006. (XI.07.) sz. határozatban jóváhagyott önerő keretük terhére – 
támogatási szerződést kössenek a BAZ Megyei Munkaügyi Központ Ózdi 
Kirendeltségével.

Felelős: a  közhasznú  foglalkoztatásba,  illetve  a  HEFOP 1.1  programba 
bevont munkáltatók

Határidő: értelemszerűen

2.) Az  ÓZDSZOLG Kht.  esetében egyetért  15  fő  plusz  közhasznú dolgozó 
2006.  december 1-jétől  2006.  december 31-ig történő foglalkoztatásával, 
melyhez 470 E Ft önkormányzati forrást biztosít a 2006. évi foglalkoztatási 
pályázatokra tartalékolt önerő keret terhére.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
 ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2006. december 31.

3.) A 2007. évi költségvetés terhére 2007. I-II. hónapra 137 fő részére 8.783 E 
Ft  önkormányzati  saját  forrást  biztosít  a  támogatott  foglalkoztatásokra 
(közhasznú,  HEFOP  1.1  program)  a  határozat  mellékletében  szereplő 
munkáltatók közötti létszám és önerő felosztás alapján.

Felelős: finanszírozásért: 
     PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
 koordinálásért: 

PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
foglalkoztatásért: 

a közhasznú foglalkoztatásba, illetve a HEFOP 1.1 programba 
bevont munkáltatók

Határidő: 2007. évi költségvetés készítése, ill. értelemszerűen
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4.) A  2007.  I-II.  hónapra  jóváhagyott  önkormányzati  saját  forrás 
felhasználásáról  minden  munkáltató  utólag  köteles  elszámolni  a  PH. 
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály által közölt határidőre.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
a  közhasznú  foglalkoztatásba,  illetve  a  HEFOP  1.1  programba 
bevont munkáltatók

Határidő: értelemszerűen

122/SzÜ 214./KH/2006. (XI.23.) sz. határozat melléklete

A 2007. I-II. havi támogatott foglalkoztatás létszám és 
önerő felosztása

Megnevezés 2007. I-II. hó
Létszám Önerő (e Ft)

Szociális és Egészségügyi Gazdasági 
Központ 28 1.779

Alsófokú  Oktatási  Intézmények 
Gondnoksága 32* 1.612

Városi Művelődési Központ 5 318

ÓZDSZOLG Kht. 50 3.676

Ózdi Sportcentrum Kht. 22 1.398

Összesen 137 8.783

Megjegyzés: * Ebből a létszámból 16 fő 6 órás foglalkoztatásban vesz részt

6.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő  Iroda  (3600  Ózd,  Vasvár  út  56.) 
helyiségigényének elbírálására

Benedek Mihály köszönti Deák Jánost az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 
vezetőjét és dr. Szemere Endrét az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét. 

Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 
igen  szavazattal  támogatja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Az  előterjesztés 
szerint  a  Gazdaságfejlesztő  Iroda  vezetőjének  kérésére  egy  11  +  4  m2 
alapterületű helyiségcsoportot a korábbi feltételekkel biztosítanának részükre. A 
tárgyalás  során  felmerült,  hogy  célszerű  lenne  az  egész  épület  komplex 
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kezelésére valamiféle koncepciót gyártani az üzemeltető, illetve a Polgármesteri 
Hivatal  illetékes  ügyosztályai  közreműködésével,  ugyanis  így  darabonként 
ezekre  a  helyiségekre  nem  igazán  van  igény,  ezáltal  más  megoldásban  is 
gondolkodni kellene.

Fazekas Zoltánnak nem konkrétan az előterjesztés ellen van kifogása, hanem 
úgy általában az említett épülettel kapcsolatban. Nem tartja jó gyakorlatnak, ami 
az utóbbi néhány hónapban elindult az épületben. Amikor a Munkaügyi Központ 
kiköltözött,  akkor  hangzott  el,  hogy  az  Önkormányzat  célja  az  ott  lévő 
helyiségek piaci alapon történő értékesítése, így bevételt hozna a városnak. A 
koncepció  tárgyalásánál  is  elhangzott,  milyen  szűkös  lehetőségek  lesznek 
jövőre, így nem tartja jónak, hogy különböző szervezetek ingyenesen foglalják 
el azt az épületet. Amikor a hivatalbővítésre sor került, éppen az volt az ellenérv 
az  ellen  az  épület  ellen,  hogy  oda  nem  lehet  önkormányzati  szervezeteket 
telepíteni,  ennek ellenére ez  a tendencia látszik.  Javasolja rövid időn belül  a 
bizottsági  elnök  által  felvetett  gondolatok  mentén  az  épület  komplex 
újrahasznosítását.  

Nyerges Tibor régen látott  ilyen tömör előterjesztést,  pedig ha valaki igényel 
valamit, azt meg is kell indokolni, miért kéri. Tudniuk kellene, hogy ennek a 
szervezetnek  milyen  feladatköre  van,  hányan  dolgoznak,  milyen  előnye 
származik  a  városnak  ebből,  mire  használja  a  szervezet  az  irodát.  Kéri  a 
szervezet vezetőjét, erről adjon tájékoztatást.

Riz  Gábor ismerteti,  jövő  évtől  indul  az  Európai  Unió  2007-2013.  közötti 
tervezési  időszaka,  ami  jelentős  források  lehívását  teszi  lehetővé.  Fontosnak 
ítéli,  hogy a  Gazdaságfejlesztő Iroda  felkészüljön a  források elérésére.  Bízik 
benne, hogy az Iroda bővítése ezt a célt  szolgálja majd és a szakmai munka 
megerősödik.

Boda  István megjegyzi,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  áttekintésre 
vonatkozó  javaslat  nem  mond  ellent  a  Gazdaságfejlesztő  Iroda  bővítésének. 
Egyetért  azzal,  hogy  ezt  nézzék  át,  de  a  mostani  előterjesztés  ezzel  nem 
ellentétes. 

dr. Almási Csaba a Vasvár út 56. sz. épület további hasznosításával kapcsolatban 
szeretne szólni.  2006.  februárjában vonult  ki innen a Munkaügyi Központ és 
akkor már párhuzamosan folytak a tárgyalások a Budapest Bankkal, hogy ebbe 
az irodaházba kerül. A tárgyalások májusra oda jutottak, hogy a Bank egy másik 
helyiséget  választott,  ami  a  Reumakórház  alatt  van.  Ennek  a  helyiségnek  a 
felújítása azonban érintett egy másik pénzintézetet is, az ERSTE Bankot, így ők 
megkapták átmenetileg az Vasvár út 56. számú épületben azt a helyiséget, ami a 
Munkaügyi Központ nagytermeként működött. Tehát jelenleg ott van az ERSTE 
Bank, most fognak kivonulni és utána kerül sor arra, hogy az épület piaci alapon 
történő  hasznosítására  javaslatot  tegyenek.  Hozzáteszi,  valamit  hasznosítani 
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piaci  alapon úgy lehet,  ha  a  tulajdonos,  bérbeadó a  minimális  ráfordításokat 
megtette.  Tehát  itt  egy  összetett  kérdésről  van  szó.  Konkrét  elképzeléseik 
vannak és ezt a testület elé fogják terjeszteni, mihelyt az ERSTE Bank kivonul 
az épületből. 

Deák  János szerint  -  mivel  Riz  Gábor  maga  is  részt  vesz  pályázatok 
összeállításában -, tisztában kell lennie vele, hogy egy pályázat elkészítéséhez 
műszaki,  pénzügyi  és  jogi  szakértelemre  van  szükség.  Ez  a  három  dolog 
szükséges annak eldöntéséhez, hogy egy pályázat feltételeinek megfelelnek-e. 
Praktikusnak tartja, hogy jogi szakértelemmel bővüljön az iroda. Figyelemmel 
kísérik  azt  is,  hogy  az  épület  felújítását,  energetikai  racionalizálását  milyen 
pályázatba lehetne elhelyezni. A pályázatok elkészítése sokrétű dolog, bizonyos 
pályázatokban a város nem is tud pályázni és ilyen esetekben át kell tekinteni a 
Többcélú Kistérségi  Társulás lehetőségeit  is.  Tehát ahhoz, hogy a pályázatok 
feltételeit megértsék szükség van jogi jártasságra is. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza:

645/SzÜ 215/KH/2006.(XI.23.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő  Iroda  (3600  Ózd,  Vasvár  út  56.) 
helyiségigényének elbírálása

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

A Képviselő-testület az Ózd, Vasvár út 56. szám I. em. 215. ajtószámú, 11 m2 + 
4 m2 közös használatú helyiséget az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda (3600 
Ózd, Vasvár út 56.) részére pályázati eljárás mellőzésével, óvadék és bérleti díj 
fizetése  nélkül  2011.  november  30.  napjáig  biztosítja.  A  bérlő  köteles  a 
fenntartási költségeket megfizetni. 

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

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

Határidő: 2006. november 30.

-.-.-
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A Képviselő-testület a 7.),  8.)  és 8/a.)  napirendeket zárt ülésen tárgyalja, 
amelynek anyaga külön jegyzőkönyvben.

-.-.-

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

-.-.-

Benedek Mihály tájékoztatást  ad a zárt  ülésen történtekről.  Ismerteti az Ózdi 
Tűzoltóság  vezetői  állásának  elbírálásáról  szóló  javaslatban  hozott  testületi 
döntést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egyhangú szavazással Szent-Királyi 
Lászlót nevezte ki tűzoltóparancsnoknak a Képviselő-testület határozott időre. 
Kéri,  hogy a továbbiakban is így végezze a munkáját és a másik pályázóval 
együtt,  közösen  oldják  meg  az  előttük  álló  feladatokat.  Sok  sikert  kíván  a 
további munkához.

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs  
alpolgármesternek  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pontok 
előterjesztője a polgármester)

-.-.-

9.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában  a 
polgármester helyettesítési rendjére

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztést  és  egyhangúlag  javasolja  a  határozati  javaslat  elfogadását  a 
Képviselő-testületnek.

dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

205/SzÜ 223/KH/2006.(XI.23.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában  a 
polgármester helyettesítési rendje

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

A  Képviselő-testület  –  a  polgármester  akadályoztatása  esetén  –  az  Ózd 
Kistérségi  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában  a  polgármester 
helyettesítésével

Kiss Sándor
alpolgármestert,

távollétében:

dr. Bárdos Balázs
alpolgármestert

bízza meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

10.) napirend

Javaslat  az  ózdi  belterületi  7095/2/A/20  hrsz-ú,  természetben  az  Ózd,  Vajda 
János út 12. szám alatt található ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
Lohrmann Tamás vételi kérelmét az A.) változat szerint javasolja elfogadásra.

dr.  Bárdos  Balázs kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  A.)  változatának 
elfogadásáról.

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

646/SzÜ 224/KH/2006.(XI.23.) számú határozat

Tárgy: Az  ózdi  belterületi  7095/2/A/20  hrsz-ú,  természetben  az  Ózd,  Vajda 
János  u.  12.  sz.  alatt  található  ingatlanra  benyújtott  vételi  kérelem 
elbírálása

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
döntést hozta:
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Az ózdi belterületi 7095/2/A/20 hrsz-ú, természetben az Ózd, Vajda János u. 12. 
sz.  alatt  található  „garázs”  megjelölésű  ingatlant  fel  kell  ajánlani  megvételre 
Lohrmann Tamás bérlőnek az értékbecslő által meghatározott bruttó 680.000,- 
Ft vételáron. Nevezett a vételárat akként teljesítheti,  hogy abból 400.000,- Ft 
vételárrészt  az  adásvételi  szerződés  megkötésétől  számított  8  napon  belül,  a 
fennmaradó  280.000,-  Ft  vételárrészt  pedig  12  havi  egyenlő  részletben  kell 
megfizetnie.  A szerződésben  a  vételár  teljes  megfizetéséig  ki  kell  kötni  az 
Önkormányzat  tulajdonjogának  fenntartását,  a  vételár  nem  szerződésszerű 
teljesítése  esetére  pedig  az  egyoldalú elállási  jogot.  A vevőnek 2 éven belül 
gondoskodnia  kell  az  ingatlan nyílászáróinak festéséről  és  ezen kötelezettség 
biztosítására elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

Felelős: adásvételi szerződés előkészítéséért: 
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. ügyosztályvezetője

aláírásáért:
Polgármester

Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére: 2006. december 15.

11.) napirend

Javaslat  az  ózdi  belterületi  7908  hrsz-ú  ingatlan  adásvételi  szerződésében 
meghatározott feltételek módosítására

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztést és 7 igen szavazattal, egyhangúlag az A.) változatot támogatja.

dr.  Bárdos  Balázs kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  A.)  változatának 
elfogadásáról.

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

600/SzÜ 225/KH/2006. (XI.23.) számú határozat

Tárgy: Az  ózdi  belterületi  7908  hrsz-ú  ingatlan  adásvételi  szerződésben 
meghatározott feltételek módosítása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat 99/KH/2004. (V.20.) sz. határozatát – a hatá-
rozat egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett – módosítja az alábbiak 
szerint:

- A határozat 1/e.) pontja módosul az alábbiak szerint: 
„Az ingatlan külső felújításának határidejét az adásvételi szerződésben 
a birtokbaadástól számított 3 évben kell meghatározni.”

- A határozat 1/f.) pontját hatályon kívül helyezi. 
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2.) Az 1.) pont szerint az adásvételi szerződést módosítani kell.
A  szerződés-módosítás  aláírására  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert 
hatalmazza fel.
A  szerződés  aláírását  követően  az  ingatlan-nyilvántartásban  a 
módosításokat át kell vezettetni. 

Felelős: 1-2. pontok vonatkozásában:
szerződés-módosítás előkészítéséért:

PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
szerződés-módosítás aláírásáért:

Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

11/a.) napirend

Javaslat az Ózd, Baranyai út 10/166 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan beérkezett 
kérelem elbírálására

Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság mai rendkívüli ülésén az 
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja.  Az előterjesztés egy szerződés módosításáról szól, az 
épület  nagy  része  készen  van,  semmiféle  kockázatot  nem  jelent  az 
Önkormányzat számára. 

dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

125/SzÜ 226/KH/2006.(XI.23.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Baranyai út 10/166 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan beérkezett 
kérelem elbírálása

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

Filó Nikoletta és Filó Gáborné Ózd, Krúdy Gy. út 33. sz. alatti lakosok – mint az 
ózdi  belterületi  10/166  hrsz-ú,  1104  m2  területű,  beépítetlen  terület 
megnevezésű ingatlan tulajdonosai – kérelmére hozzájárul, hogy az ugyanezen 
ingatlanra  az  Önkormányzattal  2003.  augusztus  15-én  létrejött  adásvételi 
szerződésben előírt beépítési kötelezettség teljesítési határideje 2007. augusztus 
7-re  módosuljon.  A  szerződésben  egyidejűleg  a  beépítési  kötelezettség 
elmulasztása  esetére  –  az  Önkormányzat  részére  –  biztosított  3  éven  belüli 
visszavásárlási jogot 5 évre kell módosítani.
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Egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az ózdi belterületi 10/166 hrsz-ú ingatlan 
Filó Nikoletta  Ózd,  Krúdy Gy. út  33.  sz.  alatti  lakos tulajdonát  képező 9/10 
tulajdoni részére édesapja, Filó Gábor Egercsehi, Petőfi út 16. sz. alatti lakos 
javára  holtig  tartó  haszonélvezeti  jog  kerüljön  bejegyzésre  az  ingatlan-
nyilvántartásba  az  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  változatlan  fenntartása 
mellett.

A fentiekhez szükséges okiratok (szerződésmódosítás, hozzájáruló nyilatkozat) 
aláírására, kiadására Polgármester Urat kéri fel.

Felelős: Polgármester
   Előkészítésért: PH Műszaki Ügyosztály vezetője

PH Vagyongazd. és Váll. Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

12.) napirend

Javaslat a Lakásügyi Társadalmi Bizottság tagjai költségtérítésének emelésére

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és mivel 
a Lakásügyi Társadalmi Bizottság tagjainak a költségtérítése az elmúlt években 
és most is lényegesen alacsonyabb, mint a többi bizottság tagjainak, indokoltnak 
tartják a térítési díj emelését. A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati 
javaslat elfogadását.

dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 

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

13/SzÜ 227/KH/2006.(XI.23.) számú határozat

Tárgy: A Lakásügyi Társadalmi Bizottság tagjai költségtérítésének emelése

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

A Képviselő-testület  az  59/KH/2004.(IV.15.)  számú  határozat  II.  pontját  az 
alábbiak szerint módosítja:

II. A  Képviselő-testület  a  Lakásügyi  Társadalmi  Bizottság  tagjainak 
költségtérítését bruttó 20.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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-.-.-

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

-.-.-

13.) napirend

Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítására

Benedek Mihály köszönti Barczi Orsolyát az Intézmény vezetőjét. 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: nem ismeretlen a testület előtt ez az előterjesztés, 
hiszen a testület már 2006. június 26-án hozott egy határozatot, mely szerint a 
Gyermekek Átmeneti Otthona a Lehel vezér út 1. szám alatt legyen. Az épület 
átalakítása megtörtént, a működési engedély megkéréséhez azonban szükséges 
az intézmény Alapító Okiratának módosítása. A határozati javaslat után található 
az  Alapító  Okirat  egységes  szerkezete  és  vastagon  szedve  vannak  benne  a 
változások.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  javasolja  a 
határozati javaslat elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

118/SzÜ 228/KH/2006.(XI.23.) számú határozat 

Tárgy: Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

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

A  Képviselő-testület  elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  Integrált 
Gyermekjóléti  Intézmény  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratát,  és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. november 30. 
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228/KH/2006.(XI.23.) számú határozat melléklete

Az Alapító 228/KH/2006.(XI.23.) sz. határozata szerint egységes szerkezet

Integrált Gyermekjóléti Intézmény
Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. 
§ (1) bekezdésében, továbbá a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(9) bekezdésében, valamint a többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben 
foglaltak  alapján  Ózd  Város  Önkormányzata     /KH/2006.(XI.23.)  számú 
határozatával  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  Alapító  Okiratát  a 
következők szerint állapítja meg.

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

Családok Átmeneti Otthona 36 férőhely
Gyermekek Átmeneti Otthona 12 férőhely
Katona József Úti Bölcsőde 70 férőhely

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

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

szakmai egységként működteti a Gyermekjóléti Központot.
II. Az  1997.  évi  XXXI.  törvény  51.§-a  és  a  végrehajtására  kiadott 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján önálló részlegként működteti a 
Családok Átmeneti Otthonát, a tv. 46. §, 47. §, 48. § (1), 50. § és 51. 
§-a szerint.

III. Az 1997. évi XXXI. törvény 50. §-ában, valamint a végrehajtására 
kiadott 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben foglaltak szerint Gyer-
mekek Átmeneti Otthonát működtet.

IV. Az 1997. évi XXXI. törvény 41. § (3) bekezdése alapján bölcsődét 
működtet. 

Az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  vállalkozói  tevékenységet  nem 
folytat.

3.) Az alapító neve: Ózd Városi Önkormányzat
Székhelye:  Ózd, Városház tér 1.

 Felügyeleti szerve: Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:  Ózd, Városház tér 1.
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1.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező,  gazdálkodása  meg-
szervezésének módjára tekintettel  részben önállóan gazdálkodó intézmény. 
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Köz-
pont látja el.

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

3.) Az Intézmény a feladatait Ózd város területén látja el. 

- A Gyermekjóléti  Központ megállapodás alapján biztosítja a társult 
településeken a gyermekjóléti alap és speciális szolgáltatásokat. 

- A Családok Átmeneti Otthonába Ózd város közigazgatási területéről 
helyezhetők el  családok és gyermekek.  A vonzáskörzet  települései 
számára történő elhelyezés esetén tartósan szabad férőhely betöltésé-
re egyedi szerződésben biztosíthatja az alaptevékenységét.

- A Gyermekek Átmeneti Otthonának szolgáltatásait külön megál-
lapodás alapján a társult településeken élők is igénybe vehetik.

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

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

5.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény az Ózd Város Önkormányzata tulajdo-
náról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. 
rendelete szerint az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló helyisé-
geket 1 évi időtartamra bérbe adhatja. A bérbe adásra akkor van lehetőség, ha 
ez nem akadályozza az intézményben folyó munkát, ezt előzetesen a közal-
kalmazotti  megbízottal  egyezteti.  Az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult  elidegeníteni,  illetőleg biztosíték-
ként felhasználni.
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6.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény önálló jogi személy. Az Intézmény ve-
zetője gyakorolja a Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltak figyelembe vé-
telével a munkáltatói jogokat.

 
7.) Jelen Alapító Okirat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 266/KH/2005.(XI.29.) számú alapító okirat.

Ózd, 2006. november 29.

Benedek Mihály
  polgármester

14.) napirend

Javaslat Ózd Város intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi ellenőrzési 
munkatervére

Erdősi  János: a Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a testületnek a benne lévő határidők betartásával.

Benedek  Mihály egyeztetve  Jegyző  Úrral  és  Aljegyző  Úrral  egy  módosító 
javaslata lenne a határozati  javaslat 2. pontjával kapcsolatban. A mondat úgy 
hangzana,  hogy  „Cél-  és  témavizsgálatok  kezdeményezésére  a  Jegyző  tesz 
javaslatot.” A módosítás oka, hogy a testület hatáskört nem utalhat át a Jegyző 
hatáskörébe, mivel ez testületi hatáskör és az érvényes Szervezeti és Működési 
Szabályzat  2.  melléklet  III.  pontjának  b.)  és  e.)  pontjai  rendelkeznek  erről, 
ezeket a cél- és témavizsgálatokat a Pénzügyi Bizottság rendelheti el. Kéri, hogy 
a módosító javaslatot támogassák.

Erdősi  János egyetért,  és  támogatja  a  módosító  javaslatot.  Ez  elkerülte  a 
figyelmüket.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  elfogadásáról  az 
elhangzott módosítással együtt. 

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

647/SzÜ 229/KH/2006.(XI.23.) számú határozat

Tárgy: Ózd Város intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi ellenőrzési 
munkaterve
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A Képviselő-testület a fenti tárgyban beterjesztett javaslatot megismerte és az 
alábbi határozatot hozza:

1.) Egyetért azzal, hogy 2007. évben a
- Városi Múzeum
- Városi Könyvtár
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
- Városi Művelődési Központ
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága

pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére kerüljön sor.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2007. december 31.

2.) Cél- és témavizsgálatok kezdeményezésére a Jegyző tehet javaslatot.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2007. december 31.

3.) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésére a következő témákban kerül sor:
1.) A gépjármű adóztatás vizsgálata.
2.) Az állattartásra vonatkozó önkormányzati  rendelkezések betartásának 

ellenőrzése.
3.) A  közlekedésigazgatásra  vonatkozó  rendelkezések  megtartásának 

vizsgálata az Okmányirodánál.
4.) A  tankötelezettséggel  kapcsolatos  hatósági  feladatok  intézésének 

vizsgálata.
5.) A szabálysértési ügyintézés vizsgálata.
6.) A távhődíjjal  és  gázár  támogatással  kapcsolatos  szociális  ügyintézés 

vizsgálata.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2007. december 31.

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs  
alpolgármesternek  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pontok 
előterjesztője a polgármester)

-.-.-
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15.) napirend

Javaslat  a  Sajó-Bódva Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési  Önkormányzati 
Társulás  Alapító  Okiratának  és  Társulási  Megállapodásának  módosítására, 
illetve kiegészítésére, valamint Domaháza község Önkormányzata Társuláshoz 
való csatlakozásának elfogadására

Kovács  Béla ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta az anyagot 
és egyhangúlag támogatja az elfogadását.

dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

210/SzÜ 230/KH/2006. (XI. 23.) számú határozat

Tárgy: A Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési  Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása, 
illetve  kiegészítése,  valamint  Domaháza  község  Önkormányzata 
Társuláshoz való csatlakozásának elfogadása

A  Képviselő-testület  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  21  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

1.) Elfogadta,  hogy  a  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 6. pontja kiegészüljön 
az alábbi 6.5. és 6.6. pontokkal:

„6.5. A  2001/HU/16/P/PE/010.  sz.  projekt  során  megvalósult 
létesítmények a társulás tulajdonába kerülnek.”

„6.6. A  társulás  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a 
2001/HU/16/P/PE/010. sz. projekt során létrejött társulási vagyon a 
társult tagok lakosságarányosan számított tulajdoni hányadok szerinti 
osztatlan közös tulajdonába kerül.”

2.) Elfogadta Domaháza község Önkormányzatának csatlakozását a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz.

3.) Elfogadta  a  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3.3.1. pontjának alábbiak 
szerinti módosítását:
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 A  Társulási  Megállapodás  3.3.1.  projekt  cél  meghatározásában  a 
„Szuhakálló  területén”  kifejezés  helyébe  a  „Sajókaza  területén”  kifejezés 
lép.

4.) Elfogadta  a  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési 
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodás  7.4.  pontjának  alábbiak 
szerinti módosítását:

A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai közül a „Bányavagyonhasznosító Rt.” 
maradjon ki.

5.) Elfogadta  a  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési 
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodás  7.6.  pontjának  alábbiak 
szerinti módosítását:

Bőcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felügyeleti szervből 
kerüljön  törlésre.  Így  egyedüli  felügyeleti  szervként  Kazincbarcika  város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete szerepeljen.

6.) Elfogadta az Alapító Okirat 9. pontjának alábbiak szerint kiegészítését:

„… projektet dolgozzanak ki. A megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap 
támogatásának  elnyerésére,  valamint  a  társulás  feladatainak 
megvalósításához  szükséges  egyéb  belföldi  pályázatot  készítsenek  és 
nyújtsanak be.”

7.) Elfogadta  a  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési 
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodás  3.1.  pontjának  alábbiak 
szerinti kiegészítését:

„… projektet dolgozzanak ki. A megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap 
támogatásának  elnyerésére,  valamint  a  társulás  feladatainak 
megvalósításához  szükséges  egyéb  belföldi  pályázatot  készítsenek  és 
nyújtsanak be.”

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

-.-.-
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16.) napirend

Javaslat az ÓHG Kft. ISPA kötelezettségének finanszírozására

Kovács  Béla: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta meg a  napirendet és 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. A hosszas vita során a kérdések 
leginkább a díjemelésre vonatkoztak, illetve egyéb felvetések hangzottak el. A 
határozati javaslat 3.) pontjában minden dolog benne van, ami felvetődött. 

Vitális  István módosító  javaslata  van,  amely  a  határozati  javaslat  3.)  pontját 
érinti.  Úgy  véli,  ki  kellene  egészíteni  ezt  pontot  azzal,  hogy  a  társaság 
finanszírozási és egyéb tulajdonosi kérdéseinek áttekintésére a testület létrehoz 
egy ad-hoc bizottságot, amelynek tagjai a Városfejlesztési és –üzemeltetési, a 
Gazdaságfejlesztési,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke,  valamint  két  ellenzéki 
képviselő. A munkájukat pedig segítsék az érintett ügyosztályok vezetői.

Fazekas  Zoltán szerint  az  előterjesztés  tartalmaz  pontatlanságokat,  hiszen  a 
korábbi szerződések olyan részeire hivatkozik, amelyet már áttekintettek. Tavaly 
is  készült  erre  egy  vizsgálat,  amit  nem  tárgyaltak  meg  és  ez  felvetett 
problémákat. Ennek a következménye a mostani előterjesztés. Születtek olyan 
tulajdonosi  döntések,  amely  nem biztos,  hogy  az  ügy  megfelelő  megoldását 
segítették elő.

Nyerges  Tibor: az  anyag  2.  oldalán  van  egy  mondat,  mely  szerint  „A 
Konzorciumhoz  az  ÓHG  Kft.  2004.  október  29-én  külön  Megállapodásban 
csatlakozott.” Kérdése, ez a csatlakozás az ÓHG Kft. vezetésének saját döntése 
volt-e  vagy  a  tulajdonos  tudtával  történt?  A csatlakozás  következménye  sok 
olyan kérdés, amiben most dönteni kell.

Benedek Mihály válaszában elmondja, a testület döntése volt, hogy az ÓHG Kft. 
a konzorciumhoz csatlakozzon. Érti Vitális képviselő úr javaslatát, ezért most 
vitassák meg az előterjesztés kapcsán felmerült különböző kérdéseket. A régebbi 
képviselők tudják, hogy önrészt és tagi kölcsönt nem biztosítottak az ÓHG Kft. 
számára, kivéve a pályázaton nyert autó önrészét. Az is egyértelmű, hogy ez a 
Kft.  elkezdett  egy  olyan  munkát  ebben  a  városban,  amely  dicséretes.  A 
testületnek vannak különböző szakmai bizottságai és minden képviselő elmehet 
bármelyik bizottsági ülésre. Úgy véli, az anyag elfogadása is felvet egy olyan 
gondolkodást, amely meggyőződése szerint egyenes pályára állíthatja az ÓHG 
Kft.  ügyét.  Különböző  rémhíreket  ő  is  hall  az  ÓHG  Kft-vel  kapcsolatban. 
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Javaslata, hogy mielőtt tisztázásra, bizottsági és testületi döntésre kerülne sor, 
tartsanak egy előre egyeztetett időpontban informális ülést, ahová meghívnának 
egy külső jogi szakértőt, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás tagjait, a régió elnökét. Javasolja, most értsenek egyet 
abban, hogy a többségi tulajdonos ad tagi kölcsönt a Kft-nek és decemberben 
kapják  meg  azokat  az  információkat,  amelyek  szükségesek  a  januárban 
megszületendő megfelelő döntéshez.

Vitális István megindokolja, miért tartja fontosnak a bizottság felállítását. Mint 
új képviselő, nem ismeri a korábbi eseményeket. Együttes bizottsági ülésen sok 
minden felmerült. Jó lenne ezekre választ kapni, szakmailag értékelni a jelenlegi 
helyzetet, hiszen ő nem műszaki szakember. Nem tartja rossznak a Polgármester 
Úr javaslatát, csak nem gondolja azt, hogy egy informális ülésen megfelelően 
tudnának vitatkozni, hiszen ott sok ember vesz részt. Olyan mennyiségű anyag 
van,  hogy  ezt  nem  tudják  megfelelően  feldolgozni  és  akkor  nem  tudnak 
hatékonyan dönteni. Mindannyian át akarják nézni az anyagokat és az operatív 
jellege miatt  javasolta a bizottságot.  A módosító javaslatát nem vonja vissza, 
ugyanakkor támogatja a Polgármester Úr javaslatát. 

Benedek Mihály helyesbít, miszerint a konzorciumhoz való csatlakozást nem a 
testület döntötte el, hanem a Gazdaságfejlesztési Bizottság volt  felhatalmazva 
átruházott  hatáskörben.  Hozzáteszi,  szeretné,  ha  ez  a  testület  egységesen 
működnie. Itt 24 egyenrangú képviselőről van szó, akik meg lettek választva, 
hogy 4 évig irányítsák a várost.  Kéri  a szavazást  a Vitális  képviselő úr által 
felvetett módosító javaslatról.

A Képviselő-testület 6 igen, 12 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 
fogadta el Vitális István képviselő úr módosító javaslatát. 

Benedek Mihály kéri a szavazást az eredeti határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen, 5 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

164/SzÜ 231/KH/2006. (XI.23.) számú határozat

Tárgy: Az ÓHG Kft. ISPA kötelezettségének finanszírozása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) Az Ózd Városi Önkormányzat mint az ÓHG Kft. többségi tulajdonosa, a 
társaság  által  fizetendő,  lejárt  határidejű  6,5  M  Ft  ISPA  önrész 
kötelezettségek  finanszírozása  érdekében  vállalja  a  teljes  összegre  tagi 
kölcsön  folyósítását.  Az  Önkormányzat  az  általa  fizetendő  tagi  kölcsön 
finanszírozást  javasolja  elfogadásra  a  társaság  rendkívüli  taggyűlésén,  a 
CIRKONT Zrt. tagi hiteleivel megegyező kondíciókkal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társaság taggyűlésén 
e döntésnek megfelelő határozat megszavazására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: ÓHG Kft. rendkívüli taggyűlése 

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott tagi kölcsön fedezetét a 
2006. évi költségvetés módosításával biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés módosítása 

3.) A  Képviselő-testület  indokoltnak  tartja  az  ÓHG  Kft.  naprakész 
adatszolgáltatási adatai alapján a Kft. 2006. évi gazdálkodási adatainak és a 
2006.  évben  még  várható  valamint  2007.  évi  ISPA önrész  mértékének 
ismeretében  a  társaság  finanszírozási  és  egyéb  tulajdonosi  kérdéseit 
komplex módon áttekinteni. 
Az  Önkormányzat  a  2007.  évi  költségvetési  adatok,  illetve  a  város 
költségvetési lehetőségeinek függvényében tulajdonosi döntéseit legkésőbb 
a  költségvetés  elfogadását  megelőző  Képviselő-testületi  ülés  keretében 
hozza meg. 

Felelős: Polgármester
     adatszolgáltatásért: ÓHG Kft. ügyvezetője
Határidő: 2007. évi január havi Képviselő-testületi ülés
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17.) napirend

Tájékoztató a „Települési szilárd Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés” 
végrehajtásáról

Benedek Mihály köszönti Suszter Sándor urat, az ÓHG Kft. ügyvezetőjét.

Suszter Sándor kiegészítésként előadja, hogy a tájékoztató kiküldését követően 
történt néhány dolog, amelyről szeretne beszámolni. A Közbeszerzési Értesítő 
130.  számában  megjelent  az  Ózdi  Hulladékátrakó  Állomás  megépítésével 
kapcsolatos  kiírás,  amely  egyúttal  be  is  határolja  azt  az  időpontot,  amikor 
szerződést  kell  kötni.  Ez  az  időpont  jövő  év  márciusa.  Ebből  arra  lehet 
következtetni, hogy jövő év közepe táján üzembehelyezésre kerülhet az átrakó 
állomás,  amelyet  már  nagyon  várnak.  Megjegyzi  továbbá,  hogy  az  őszi 
lomtalanítási  akció -  a tájékoztatóban még csak utalás volt  rá – zavar nélkül 
fejeződött be és kb. 380 m3 lomhulladékot szállítottak el a lakosságtól. 

Kovács  Béla  elmondja,  hogy  a  Gazdasági  Bizottság  áttanulmányozta  és 
megvitatta a Pénzügyi,  és a Városüzemeltetési  Bizottsággal  együttműködve a 
tájékoztatót. Az ott felvetett kérdésekre választ pedig a decemberben tartandó 
képviselő-testületi ülésen fognak adni akkor, amikor az ÓHG Kft. előterjeszti 
majd  az  átképzési,  és  egyéb  felvetésekről  szóló  javaslatait.  A bizottságok  a 
tájékoztatót  -  mivel  az  a  közszolgáltatási  szerződés  végrehajtásáról  szól  – 
tudomásul vették. 

Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.  

A Képviselő-testület tudomásul veszi a „Települési szilárd Hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés” végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

18.) napirend

Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club helyzetéről

Benedek Mihály megjegyzi, az előterjesztő elnök úrnak el kellett mennie, ezért 
Varga Gábor Ifjúság és Sport Bizottság elnökének adja meg a szót.

Varga Gábor elmondja, bizottsági ülésen meghallgatták a tájékoztatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadtak.

Benedek Mihály kéri, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
Megragadja az alkalmat arra, hogy megköszönje Galanics Ferenc elnök úrnak a 
tájékoztató korrekt, tényszerű összeállítását, és neki, valamint az általa vezetett 
csapatnak jó egészséget, erőt, és versenyzést kíván.  
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A  Képviselő-testület  a  „Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Férfi  Teke  Club 
helyzetéről” szóló előterjesztést tudomásul veszi. 

.-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs  
alpolgármesternek.)

-.-.-

19.) napirend

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

dr.  Bárdos  Balázs mivel  észrevétel,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

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

154/SzÜ. 232/KH/2006.(XI.23.) 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.

-.-.-

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

-.-.-

20.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Benedek Mihály Nagybalyi Géza képviselő úrnak adja meg a szót. 

Nagybalyi  Géza elsőként  az  értelmetlen  vandalizmus  ellen  kíván  szólni. 
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Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  város  több  mint  800  M  Ft-ot  költ  a  Falu 
rehabilitációs  programjára.  Az  elmúlt  két  hétben  pedig  már  olyan  állapotba 
került a terület, hogy megkezdődhetett a zöld terület kialakítása. Értelmetlenül 
felelőtlen emberek azonban az elhelyezett,  félig kész köztéri  tárgyakat,  így a 
szemeteseket  kimozgatták  a  helyükről,  tönkretéve  azokat.  Az  elültetett,  ún. 
túlkoros fákból pedig jó párat kihúzgáltak, amelynek értéke tízezer forintnál is 
több.  Megragadja  ezért  az  alkalmat,  hogy  a  rendőrségnek  megköszönje  a 
segítséget, hiszen a bejelentést követően megerősítették a gyalogos járőrözést a 
területen, valamint beindult a magánőrzés is. Kéri azonban a lakosságot, hogy 
ténylegesen kezdjenek odafigyelni a problémára, és jelezni az elkövetők kilétét, 
mert végtelen ideig nem tudják sem anyagilag, sem egyéb módon megoldani azt, 
hogy minden fát egy-egy rendőr őrizzen. 
Második  témájú  hozzászólása  a  Munkás  úti  járda  takarításával  kapcsolatos. 
Kéréssel fordulna a Városüzemeltetési Bizottsághoz, hogy a következő ülésén 
vizsgálja  meg  az  említett  út  buszindítóval  szembeni  oldal  takarításának  a 
kérdését. Az ott élők már több esetben hívták ki, mert a reggeli, rájuk kimért 
kötelező  takarítás  után  a  buszindítóba  beérkező  8,00  óra  előtti  iskolai 
buszjáratokról leszállók egyik része a Gyújtó irányába, az egyébként zebrával 
nem rendelkező  Munkás  út  közepén,  másik  része  pedig  az  iskolák  irányába 
indul,  ennek eredményeként 10 perc leforgása alatt  a járda kritikus állapotba 
kerül, a kiérkező Közterület Felügyelet emberei pedig az idős embereken kéri 
számon  a  szemetes  utcát.  Úgy  gondolja,  hogy  ennek  az  500  m-es 
járdaszakasznak ilyen irányú takarítását másképp kellene megoldani. Véleménye 
szerint, ahogy az egyik oldalt takarítja az Ózdszolg Kht., úgy tudná a másikat is. 
Harmadik  hozzászólás  témájára  írásban  is  elfogadja  a  választ  a  Műszaki 
Ügyosztály  részéről.  Kérdése,  a  KÖZVILL  általi  fejlesztés  mikor  fog 
megvalósulni?  Ugyanis  több  területen,  így  az  ő  területén  sem  került  sor  a 
lámpák  felhelyezésére,  pedig  már  korán  sötétedik.  Negyedik  észrevételként 
pedig elmondja, hogy sajnálja, hogy országgyűlési képviselő úr nincs jelen az 
ülésen,  de  jegyző  úr  felé  is  tolmácsolhatja  a  problémát,  hiszen  jegyző  úr 
gyakorolja  Ózdon  a  szolgáltatást  és  a  kereskedelmi  tevékenységet  végzők 
felügyeletét.  Lakossági  panaszok tömkelege  érkezik  hozzá  abban a  témában, 
hogy  valamennyi  közszolgáltatást  végző  cég  (TIGÁZ,  ÉMÁSZ,  VÍZMŰ, 
TÁVHŐ)  által  kiküldött  számlán  az  egyszerű  ember  nem  tud  eligazodni. 
Véleménye  szerint  a  lakosságtól  nem  is  várható  ez  el.  A cégek  ugyanis  a 
szerződéseket  önhatalmúlag  módosítják  úgy,  hogy  a  kiküldött  értesítőben 
értesítik  a  fogyasztót  arról,  hogy  vagy  leolvassa  magának az  óraállást,  vagy 
pedig  általányt  fizet.  Véleménye  szerint  ez  nem helyes  és  nem törvényes  a 
demokráciában, mert a szerződést a fogyasztó és szolgáltató közösen köti meg, 
és a módosítása is így lenne helyes. Ha a TIGÁZ munkaerő spórolás miatt nem 
olvassa le havonta a gázórát, akkor ne kötelezze a lakosságot arra, hogy olvassa 
le, vagy ha nem, akkor augusztusban a különbözet kifizetésével terheli meg a 
fogyasztót. Ha pedig valaki vállalja a leolvasást, akkor adjon kedvezményt az 
árból,  hiszen  ez  munkájába  kerül  a  fogyasztónak.  Megjegyzése  egyébként 
vonatkozik az összes szolgáltatóra. Kiemeli, neki egy hetébe is belekerül az órák 
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folyamatos  ellenőrzése,  leolvasása,  lejegyzése,  majd  telefonon  történő 
bejelentése,  leegyeztetése.  Ez  –  véleménye  szerint  –  gondot  jelent  majd  a 
lakosság körében, hiszen egy 80 éves nénitől nem várható el a KJ-okban és más 
mértékegységekben való gondolkodás, viszont fűtenie, világítania neki is kell.

Kovács  György képviselő  úr  közvilágítással  kapcsolatban  feltett  kérdésére 
válaszolva  elmondja,  hogy  az  ez  évre  jóváhagyott  4  M Ft-os  keret  műszaki 
tartalma megtervezésre került, amelyet az ÉMÁSZ elfogadott, így aláírása került 
az Ózdszolg Kht. és a vállalkozó között  a kivitelezésre vonatkozó szerződés. 
Legutóbbi információja szerint a szerződés december közepére írja elő a munka 
befejezésének határidejét, de ebben az évben mindenképpen fel fogják szerelni a 
közvilágítási  lámpákat.  Megjegyzésként  elmondja,  hogy  Ózdról  egy  gázóra 
átírásához már Miskolcra kell utazni, ami őt is felháborítja. 

Benedek Mihály  a rongálásokra visszatérve elmondja, hogy azon a vasárnapi 
reggelen,  amikor a  bűncselekmény megtörtént,  őt  is  hívták és  ő  is  kiment a 
helyszínre. Ma délelőtt pedig beszélt a rendőrkapitány úrral is és megegyeztek 
abban, rövid időn belül újra áttekintik, hogyan tudnák felhelyezni legrövidebb 
időn  belül  a  térfigyelő  kamerákat.  Tájékozódott  is  ez  ügyben,  így 
Tiszaújvárosban  30%-kal,  Miskolcon  pedig  több  mint  40%-kal  csökkent  a 
köztéri  bűnügyek  és  szabálysértések  száma  a  térfigyelő  kamerák 
felhelyezésének köszönhetően. Reméli, hogy a decemberi testületi ülésen pedig 
már konkrétumokról is beszámolhat majd. 
 
Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna hozzászólásában  előadja,  hogy  nap,  mint  nap 
hallják a médiában, olvassák az újságokban a következőket: egészségügy átfogó 
reformja, költségcsökkentés, volumenkorlát. Nyilvánvaló, hogy nem örül senki, 
ha a saját bőrén érzi a megszorító intézkedéseket. Melyek ezek konkrétan az 
Ózdi  Kórházban?  A járó beteg-rendelésnél  2006.  november  1-től  keletkeztek 
feszültségek  a  következők  miatt:  A  minisztérium  teljesítményvolumen 
intézkedésének hatására – megjegyzi  ezt más kórházakban már július 1-jével 
bevezették  –  az  Ózdi  Kórház  november  1-től  kényszerült  a  betegforgalom 
korlátozó intézkedések meghozatalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy idén, 
július 1-jével megszűnt az eddig is szűkösnek tartott teljesítmény volumenkorlát. 
Az OEP 5%-kal csökkentette a kórház által ellátható betegek számát (ennyivel 
kevesebbet finanszíroz), és emellett elvonta azt a lehetőséget is, hogyha a kórház 
több beteget lát el, akkor az ellátási költség bizonyos százalékát még kifizeti. 
Az,  hogy  az  ózdi  kórház  ezt  nem  lépte  meg  július  1-jétől,  azt  a  kórház 
vezetésének  és  az  OEP kórháznak  adott  6  M  Ft  gyorssegélye,  valamint  a 
miskolci  Szent  Ferenc  Kórház  által  fel  nem  használt  kapacitás  átengedése 
segítette.  November  1-jétől  a  kórház  vezetése  a  betegforgalom  korlátozó 
intézkedésének  meghozatalára  kényszerült.  Emiatt  az  intézkedés  miatt  rövid 
időn  belül  több  hetes,  helyenként  hónapos  előjegyzés,  várólista  alakult  ki 
valamennyi  szakrendelésen.  Kérik  ezért  a  lakosság  megértését  a  röntgen 
osztályon, az ultrahangnál, a laborban, és az ideggyógyászaton. Hangsúlyozza, 
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hogy a sürgős, azonnali orvosi beavatkozásokra szoruló betegek nem maradnak 
ellátatlanul. Nyilván a kényszerű megoldás azonban nem jó sem az orvosnak, 
sem a betegnek. Az orvos ugyanis folyamatosan dolgozni szeretne, a beteg pedig 
mielőbb meggyógyulni. Hangsúlyozni kívánja azt is, hogy a lakosság körében 
elterjedt pletykákkal ellentétben, a kórházban egyetlen olyan ellátásért sem kell 
fizetni,  amit  az  OEP  finanszíroz.  Ez  egyébként  törvénytelen  is  lenne.  A 
félreértésre talán az adhatott okot, hogy az OEP július 1-jétől megszüntette a 
munkaalkalmassági vizsgálatok finanszírozását, így azokért valóban fizetni kell. 
A vállalatok sorra kötik a szerződéseket a kórházzal, s az előírt vizsgálatokat 
számla ellenében fizetik. Emellett fizetős az ún. „babamozi”, s minden olyan 
szolgáltatás,  melynek  ellenértékét  nem  téríti  a  biztosító,  és  az  intézmény 
egyébként sem lenne köteles azokat elvégezni. Ide tartozik például az, ha a beteg 
a  röntgenképét  elóhajtja  vinni.  Az  ózdi  kórházban  ugyanis  már  digitális 
röntgentechnikát  alkalmaznak,  az  orvosok  monitoron  tekintik  meg  a 
felvételeket. A betegnek lehetősége van a felvételt röntgenfilmen, CD-n, vagy 
fotópapíron kinyomtatva kérni,  de ennek anyagköltségét és a munkadíjat  már 
kiszámlázzák a betegnek. Minden más esetben ingyenes az egészségügyi ellátás 
Ózdon és nem csak itt, hanem az egész országban. Végezetül felhívja a lakosság 
figyelmet  arra,  hogy  2006.  július  1-jétől  a  sürgősségi  ellátást  nem  igénylő 
esetben orvosi beutaló nélkül már csak a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, 
pszichiátria és addiktológia vehető igénybe. 

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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