
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. február 9-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi 
József,  Bertáné  Várnay  Ilona,  Boda  István,  Chodkiewicz  Károly,  Fazekas 
Zoltán, Filipcsin Károly, Galyas Bertalan, Halászné Berecz Tünde, dr. Horogh 
Lajos,  Kiss  Sándor,  Kovács  Béla,  Kovácsné  Keller  Ildikó,  Nagybalyi  Géza, 
Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Rontó József, Soós József, Strohmayer László, 
Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna,  Tartó  Lajos,  Varga  György,  Zsolnai  Piroska 
képviselők

Távol van: Erdősi János képviselő

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

Ügyosztály vezetője
Berziné Szarka Ilona PH. Igazgatási Ügyosztály vezető helyettese
Kovács György városi főmérnök 
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Dudásné Balázs Zita PH. Szervezési Ügyosztály vezető helyettese
H. Szőke Marianna kabinetfőnök
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Varga Gyula Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Angyal András Sinergy Rt. képviselője
Lázár Lajos TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
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Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
mai ülésen „Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok”   napirendi pont 
nem  szerepel,  mivel  rendkívüli  testületi  ülésről  van  szó.  Javaslatként 
kezdeményezi  a  20.  és  a  21.  pont  levételét  a  napirendről.  Bejelenti  továbbá, 
hogy az  ülésről  Erdősi  János  képviselő  távol  marad,  az  ülés  határozatképes. 
Kéri,   szavazzanak  a  két  napirendi  pont  levételéről,  illetve  a  napirend 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő napirendeket fogadja el.

Napirendi pontok: 
 

1.) Javaslat pályázat benyújtására Zrínyi út felújítása céljából a Borsod-
Abaúj- Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

2.) Javaslat pályázat benyújtására Akna út felújítása céljából a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

3.) Javaslat  pályázat  benyújtására  Szenna  út  felújítása  céljából  a  Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

4.) Javaslat pályázat benyújtására Mosonyi M. út felújítása céljából a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat pályázat benyújtására Mosonyi M. út felújítása céljából a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

6.) Javaslat pályázat benyújtására Uraj-Susa közötti út felújítása céljából az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester
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7.)  Javaslat  pályázat  benyújtására  Center  út  felújítása  céljából  az  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

8.)  Javaslat  pályázat  benyújtására  Bolyki  főút  járdafelújítása  céljából  a 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására

Előterjesztő: Polgármester

9.) Javaslat pályázat benyújtására Újváros Téri Általános Iskola tetőfelújítása 
céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács 
pályázati felhívására 

Előterjesztő: Polgármester

10.)  Javaslat  pályázat  benyújtására  József  Attila  Gimnázium  részleges 
felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési 
Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

11.) Javaslat pályázat benyújtására Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítása 
céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács 
pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

12.)  Javaslat  pályázat  benyújtására  Csépány  úti  orvosi  rendelő  felújítása 
céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács 
pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

13.)  Javaslat  pályázat  benyújtására  Ózd,  Nemzetőr  úti  óvoda  felújítása 
céljából az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati 
felhívására

Előterjesztő: Polgármester
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14.)  Javaslat  pályázat  benyújtására  gyepmesteri  telep  építése  céljából  a 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására

Előterjesztő: Polgármester

15.) Javaslat pályázat benyújtására Ózd városi strand kempingjének területén 
WC, mosdó blokk építésének céljából az Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Előterjesztő: Polgármester

16.)  Javaslat  az  Ózdi  Tanuszoda  Projektek  közbeszerzéséhez  részvételi 
felhívás tartalmának elfogadására

Előterjesztő: Kiss Sándor

17.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat javára a bírósági végrehajtásról 
szóló  1994.  évi  LIII.  Törvény  alapján  biztosított  elővásárlási  jog 
gyakorlására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

18.)  Javaslat  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  50.  évfordulójára 
állítandó köztéri képzőművészeti alkotásra kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

19.)  Javaslat  Ózd  és  Farkaslyuk  közötti  vagyonmegosztásra  Ideiglenes 
Bizottság létrehozására

Előterjesztő: Polgármester

20.) Javaslat a közcélú foglalkoztatás végrehajtására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

21.)  Javaslat  az  Ózdi  TÁVHŐ  Kft.  és  az  Ózdi  Erőmű  Kft.  közötti 
„Távhőtermelő  Beruházási  és  Hosszútávú  Hőszolgáltatási  Szerződés” 
módosítására vonatkozó önkormányzati állásfoglalásra

Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója
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Chodkiewicz  Károly hozzászólásában  kéri  a  jelenlevőket,  hogy  a  katowicei 
szerencsétlenség  lengyel  és  magyar  áldozatainak  emlékére  egy  perces  néma 
felállással tisztelegjenek.

Benedek  Mihály véleménye  szerint  erről  nem fontos  szavazni.  Chodkiewicz 
Károly  úr  javaslatával  maximálisan  egyetért,  valamint  arról  tájékoztatja  a 
jelenlévőket,  hogy  a  szerencsétlenül  járt  városnak  részvéttáviratot  küldtek, 
amelyben  együttérzésüket  fejezik  ki.  Ezután  megkéri  a  jelenlévőket  az  egy 
perces néma felállásra.

.-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek, mivel a következő napirendek előterjesztője.) 

.-.-.-

Benedek Mihály a pályázatokkal kapcsolatban elmondja, összesen 17 pályázati 
anyag  van  a  testület  előtt.  Úgy  gondolja  nem  szükséges  külön-külön 
kiegészítéseket tenni, ezért összességében az alábbiakat mondja. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2006. február 15.,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területfejlesztési  Tanácshoz,  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési 
Tanácshoz  a  10  leghátrányosabb  kistérség  kategóriájában  lehet  beadni 
pályázatot. A pályázatok közül 7 útfelújításról, a többi intézményi felújításokról 
szól.  Szeretné  megemlíteni,  hogy  a  1-8.  napirendi  pontokban,  különböző 
helyeken  a  dátumok  rosszul  szerepelnek,  2006.  helyett  2005.  a  határidő, 
amelyeket  természetesen  2006-ra  javítanak  ki.  A  pályázatokhoz  szükséges 
önerőt,  összesen  68.969.700,-  Ft-ot  a  2006.  február  23-án  tárgyalásra  kerülő 
költségvetés  fogja  biztosítani.  Szeretné,  ha  a  17  pályázatból  minél  többet 
sikeresen bírálna el a kiíró. Hangsúlyozza, a pályázatokkal  a 4 éves útfelújítási 
program végére  értek,  és  a  több éve jogos  igényként  felmerülő intézmények 
felújításához is érdemben hozzá tudnak fogni. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő  József  Attila  Gimnázium,  Szakközépiskola,  Kollégium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény felújítását is tervezik, melyet a Megyei Közgyűlés 
működtet.  Elmondja,  a  Közgyűlés  alelnöke  faxon  arról  tájékoztatta  az 
önkormányzatot,  hogy  örömmel  értesült  a  felújítási  elképzelésekről  és  teljes 
mértékben  támogatja  a  pályázatot.  Azt  kéri  mindenkitől,   hogy  a  saját 
információs  és  egyéb  kapcsolatrendszerén  keresztül,  információs  és  egyéb 
kapcsolatokon  keresztül  tegyen  meg  mindent  annak  érdekében,  hogy  a 
pályázatokkal  sikeresen tudjanak szerepelni  és  az  így befolyt  minél  nagyobb 
pályázati pénzből a feladatokat el tudják végezni, ezzel is mentesítve a 2006. évi 
költségvetés terheit. Kéri, támogassák a határozati javaslatok elfogadását. 
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Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és 
-üzemeltetési  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéseket 
megtárgyalta és azokat egyhangúlag támogatja. Megjegyzi, jó érzéssel töltötte el 
az, hogy mindenki szeretné a város fejlődését, fejlesztését. Úgy gondolja  ezért - 
lehetőség szerint - minden pályázatot ki kell használni.

Dr.  Horogh  Lajos ésszerűnek  tartotta  volna,  ha  a  pályázatokról  készül  egy 
összefoglaló, mert  nem látja tisztán, hogy az év hátralévő időszakaiban milyen 
pályázatok jelennek meg. Azt sem tudja milyen keret áll majd rendelkezésre, 
mert  a  költségvetés  még  nem  ismert.  A  cél  viszont  az,  hogy  minél  több 
pályázatot  nyerjenek  meg.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  az  útfelújításos 
pályázatoknál  a  kivitelezésre  nagy  gondot  kell  fordítani.  A hivatal  Műszaki 
Ügyosztálya fordítson több időt a kivitelezés minőségének ellenőrzésére is. A 
lapostetős intézmények felújításánál a szigetelésre kell  nagy gondot fordítani, 
mert nincs megfelelő szigetelő anyag. A beruházások befejeztével vigyázzanak 
arra, hogy a költségek ne legyenek magasabbak, mint az eredetileg elfogadott 
költségvetés.  Az  útfelújításoknál  nagyon  fontos  még  a  vízelvezetés 
problémájának megoldása.  Végül a pályázatokkal  messzemenőkig egyetért  és 
támogatja. 

1.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Zrínyi  út  felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor mivel  hozzászólás, észrevétel nincs, kéri szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

254/SzÜ. 12/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  Zrínyi  út  felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:
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1) A Képviselő-testület a Zrínyi út felújítását szükségesnek tartja, azt pályázatos 
úton  meg  kívánja  valósítani  és  a  projektet  legkésőbb  2007.  április  30-ig 
befejezi.

Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

2) A  megvalósításhoz  szükséges  9.876.888,-Ft  fedezet  részbeni  biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanács  2006.  évi  keretéből  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
felzárkóztatása  támogatásának  elnyerésére,  összesen  7.901.510,-  Ft-ra,  a 
bekerülési költségek  80 % ára.

Felelős: Polgármester
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője
Határidő: 2006. február 15.

3) A pályázathoz  Ózd  Város  Önkormányzata  a  szükséges  20% saját  forrást, 
1.975.378,-Ft-ot a  2006. évi költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4) Kinyilatkozza, hogy:
a) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 90 napon belül 

támogatási szerződést megköti,
b) a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
c) a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik,
d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ 

166/KH/1998.  (IX.29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd  város 
Településszerkezeti Tervének, illetve a módosított 22/1998. (X.01.) sz. 
rendelettel jóváhagyott Ózd város Szabályozási Tervének, illeszkedik a 
meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
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a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Akna  út  felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor mivel észrevétel, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

253/SzÜ. 13/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása Akna út felújítása céljából a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1.) A Képviselő-testület az Akna út felújítását szükségesnek tartja, azt pályázatos 
úton  meg  kívánja  valósítani  és  a  projektet  legkésőbb  2007.  április  30-ig 
befejezi.

Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

2.) A  megvalósításhoz  szükséges  4.738.000,-Ft  fedezet  részbeni  biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanács  2006.  évi  keretéből  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
felzárkóztatása  támogatásának  elnyerésére,  összesen  3.790.400,-  Ft-ra,  a 
bekerülési költségek  80 % ára.

Felelős: Polgármester
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője
Határidő: 2006. február 15.
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3.) A pályázathoz  Ózd  Város  Önkormányzata  a  szükséges  20% saját  forrást, 
947.600,-Ft-ot a  2006. évi költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy:
a) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 90 napon belül 

támogatási szerződést megköti,
b) a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
c) a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik,
d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ 

166/KH/1998.  (IX.29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd  város 
Településszerkezeti Tervének, illetve a módosított 22/1998. (X.01.) sz. 
rendelettel jóváhagyott Ózd város Szabályozási Tervének, illeszkedik a 
meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) Felhatalmazza a Polgármestert  a  217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Szenna  út  felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor mivel észrevétel, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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252/SzÜ. 14/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  Szenna  út  felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1.) A  Képviselő-testület  a  Szenna  út  felújítását  szükségesnek  tartja,  azt 
pályázatos úton meg kívánja valósítani és a projektet legkésőbb 2007. április 
30-ig befejezi.

Felelős: Polgármester
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: értelemszerűen

2.) A  megvalósításhoz  szükséges  10.048.938,-Ft  fedezet  részbeni  biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanács  2006.  évi  keretéből  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
felzárkóztatása  támogatásának  elnyerésére,  összesen  8.039.150,-  Ft-ra,  a 
bekerülési költségek  80 % ára.

Felelős: Polgármester
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője
Határidő: 2006. február 15.

3.) A pályázathoz  Ózd  Város  Önkormányzata  a  szükséges  20% saját  forrást, 
2.009.788,-Ft-ot a  2006.évi költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy:
a) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 90 napon belül 

támogatási szerződést megköti,
b) a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
c) a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik,
d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ 

166/KH/1998.  (IX.29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd  város 
Településszerkezeti Tervének, illetve a módosított 22/1998. (X.01.) sz. 
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rendelettel jóváhagyott Ózd város Szabályozási Tervének, illeszkedik a 
meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Mosonyi  M.  út  felújítása  céljából  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss  Sándor  kéri  –  mivel  észrevétel  és  hozzászólás  nincs  –  szavazzanak  a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

258/SzÜ. 15/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása Mosonyi M. út felújítása céljából a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1.) A Képviselő-testület a Mosonyi Mihály út felújítását szükségesnek tartja, azt 
pályázatos úton meg kívánja valósítani és a projektet legkésőbb 2007. április 
30-ig befejezi.

Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: értelemszerűen
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2.) A  megvalósításhoz  szükséges  9.857.625,-Ft  fedezet  részbeni  biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanács  2006.  évi  keretéből  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
felzárkóztatása  támogatásának  elnyerésére,  összesen  7.886.100,-  Ft-ra,  a 
bekerülési költségek  80 % ára.

Felelős: Polgármester
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15.

3.) A pályázathoz  Ózd  Város  Önkormányzata  a  szükséges  20% saját  forrást, 
1.971.525,-Ft-ot a  2006.évi költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy:
a) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 90 napon belül 

támogatási szerződést megköti,
b) a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
c) a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik,
d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ 

166/KH/1998.  (IX.29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd  város 
Településszerkezeti Tervének, illetve a módosított 22/1998. (X.01.) sz. 
rendelettel jóváhagyott Ózd város Szabályozási Tervének, illeszkedik a 
meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő:értelemszerűen
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5.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Katona  József  út  felújítása  céljából  az  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor mivel nincs hozzászólás, észrevétel, kéri szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

257/SzÜ. 16/KH/2006. (II.9) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  Katona  József  út  felújítása  céljából  az  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

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

1.) A Képviselő-testület Ózd város közigazgatási területén a Katona József út 
pályázati támogatással történő felújítását szükségesnek tartja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. február 15.

2.) A megvalósításhoz szükséges 14.490.125,-Ft  fedezet  biztosítása érdekében 
elrendeli pályázat benyújtását az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújítására biztosított 2006. évi támogatásának 
elnyerésére.

Felelős: Polgármester
Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15.

3.) A pályázathoz szükséges önerőt, 6.085.852 Ft-ot Ózd város Önkormányzata 
2006. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy:
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a.) a támogatás megítélése esetén az értesítéstől számított 90 napon belül 
szerződést köt,

b.) a  támogatással  létrehozott  vagyon  az  Önkormányzat  törzsvagyonát 
képezi,  melynek  üzemeltetéséről  legalább  10  éven  keresztül 
gondoskodik,

c.) a költségvetés bármely alrendszeréből jutatott támogatásra vonatkozó 
szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tett,

d.) 60 napon túli köztartozása nincs,
e.) a  pályázatban  megjelölt  cél  megfelel  a  módosított 

126/SzÜ1066/KH/1998.  (IX.29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd 
város  Településszerkezeti  Tervének,  illetve  a  módosított  22/1998. 
(X.1.) sz.  rendelettel jóváhagyott  Ózd város Szabályozási Tervének, 
illeszkedik a meglévő települési környezethez,

f.) a pályázat tárgyát képező utak vízelvezetése megoldott, így a pályázat 
ilyen jellegű költségeket nem tartalmaz,

g.)  a 217/1998 (XII.30) sz.  Kormányrendelet   83.  § (2)  bek.  i./  pontja 
figyelembevételével  a  pályázat  elbírálásáig,  illetve  a  támogatási 
szerződés  lejártáig  bejelenti,  ha  ellene  csőd,  végelszámolási  vagy 
felszámolási eljárás indult.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

 
5.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 

előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

6.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására Uraj-Susa közötti út felújítása céljából az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor kéri, mivel hozzászólás, észrevétel nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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256/SzÜ. 17/KH/2006. (II.9) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az Uraj-Susa közötti út felújítása céljából az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

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

1) A Képviselő-testület az Uraj-Susa közötti út felújítását szükségesnek tartja és 
az  ÉMRFT  TRFC  2006.  évi  pályázatának  támogatásával  meg  kívánja 
valósítani  a  beruházást  a  pályázati  adatlapban  szereplő  éves  ütemezésnek 
megfelelően.

 Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft. ügyvezetője

Pénzügyi Ügyosztály vezetője
 Határidő: értelemszerűen

2) A megvalósítás teljes  költsége 48.055.144,-Ft. A testület a forrás biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását az Észak-Magyarországi Regionális 
fejlesztési  Tanács  2006.  évi  decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat  támogatásának  elnyerésére,  a  kiírás  szerint  Ózd  Város 
Önkormányzata esetében a költségek 80%-nak támogatására. A beruházási 
költségek ütemezetten kerülnek felhasználásra, 2006. évben 27.000.000,- Ft, 
2007. évben 21.055.144,- Ft

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3) A pályázati kiírás értelmében forráshoz az önkormányzatnak 20% önerővel 
kell  rendelkezni.  A  pályázathoz  szükséges  önerőt,  9.611.029,-Ft-ot  Ózd 
Város  Önkormányzata  ütemezésnek  megfelelően  biztosítja  a  pályázathoz, 
5.400.000,-Ft-ot  a  2006. évi  és  4.211.029,-  Ft-ot  a 2007.  évi  költségvetés 
terhére. 

Felelős: Polgármester
Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

4) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
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a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

7.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Center  út  felújítása  céljából  az  Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss  Sándor –  mivel  észrevétel,  hozzászólás  nincs  –  kéri  szavazzanak  a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

255/SzÜ. 18/KH/2006. (II.9.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása Center út felújítása céljából az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

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

1) A Képviselő-testület Ózd Center városrészében a Center út 25. számú főút és 
a Bánszállási elágazás közötti szakasza felújítását szükségesnek tartja és az 
ÉMRFT TRFC 2006. évi pályázatának támogatásával meg kívánja valósítani 
a beruházást a pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően.

Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft ügyvezetője

Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

2) A megvalósítás teljes  költsége 51.717.199,- Ft. A testület a forrás biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását az Észak-Magyarországi Regionális 
fejlesztési  Tanács  2006.  évi  decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat  támogatásának  elnyerésére,  a  kiírás  szerint  Ózd  Város 
Önkormányzata esetében a költségek 80%-nak támogatására. A beruházási 
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költségek ütemezetten kerülnek felhasználásra, 2006. évben 25.800.000,- Ft, 
2007. évben 25.917.199,- Ft.

Felelős:   Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3) A pályázati kiírás értelmében forráshoz az önkormányzatnak 20% önerővel 
kell  rendelkezni.  A pályázathoz  szükséges  önerőt,  10.343.440,-Ft-ot  Ózd 
Város Önkormányzata az ütemezésnek megfelelően biztosítja a pályázathoz, 
5.160.000.-Ft-ot  a  2006.  évi  és  5.183.440,-Ft-ot  a  2007.  évi  költségvetés 
terhére.  

Felelős:   Polgármester
Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

4) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős:    Polgármester
Határidő:  értelemszerűen

8.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Bolyki  főút  járdafelújítása  céljából  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor kéri, mivel hozzászólás, észrevétel nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

259/SzÜ. 19/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása Bolyki főút járdafelújítása céljából a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására
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A tárgyi előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1.) A Képviselőtestület  a  Bolyki  főút  járdafelújítását  szükségesnek  tartja,  azt 
pályázatos úton meg kívánja valósítani és a projektet legkésőbb 2007. április 
30-ig befejezi.

Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: értelemszerűen

2.) A megvalósításhoz  szükséges  12.837.678,-Ft  fedezet  részbeni  biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanács  2006.  évi  keretéből  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
felzárkóztatása  támogatásának  elnyerésére,  összesen  10.270.142,-  Ft-ra,  a 
bekerülési költségek  80 %-ára.

Felelős: Polgármester
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15.

3.) A pályázathoz  Ózd  Város  Önkormányzata  a  szükséges  20% saját  forrást, 
2.567.536,-Ft-ot a  2006.évi költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy:
a. a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 90 napon belül 

támogatási szerződést megköti,
b. a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
c. a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik,
d. a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ 

166/KH/1998.  (IX.29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd  város 
Településszerkezeti Tervének, illetve a módosított 22/1998. (X.01.) sz. 
rendelettel jóváhagyott Ózd város Szabályozási Tervének, illeszkedik a 
meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

9.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  Újváros  Téri  Általános  Iskola  tetőfelújítása 
céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására 

Kiss Sándor kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról

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

266/SzÜ. 20/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  az  Újváros  Téri  Általános  Iskola  tetőfelújítása 
céljából a Borsod – Abaúj –  Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács 
pályázati felhívására

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

1. A  Képviselő-testület  az  Újváros  Téri  Általános  Iskola  tetőfelújítását 
fontosnak  tartja  és  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  TT  leghátrányosabb 
helyzetű  kistérségek  felzárkóztatását  szolgáló  pályázatának  támogatásával 
meg kívánja valósítani a beruházást. 

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2. A megvalósítás teljes költsége  21.161.466 Ft. A Képviselő-testület a forrás 
biztosítása  érdekében  elrendeli  pályázat  benyújtását  a  Borsod  –  Abaúj-
Zemplén  Megyei  TT  2006.  évi  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
felzárkóztatása   támogatásának  elnyerésére,  mégpedig  a  pályázati   kiírás 
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szerint Ózd városa esetében a költségek 80 %-ának támogatására, melynek 
összege  16.929.173  Ft.  A pályázati  kiírás  értelmében  a  pályázati  forrás 
mellett az önkormányzatnak 20 %-os mértékű önerővel kell rendelkeznie. A 
pályázathoz szükséges önerőt,  4.232.293 Ft-ot  Ózd Város Önkormányzata 
2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Kinyilatkozza, hogy:
a) a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
b) a támogatás megítélése esetén a  megítéléstől  számított  90 napon 

belül támogatási szerződést megköti,
c) a  támogatással  megvalósult  infrastrukturális  szolgáltatásról 

legalább 10 éven keresztül gondoskodik,
d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított 

126/SzÜ/166/KH/1998. (IX.29.) sz. határozattal megállapított Ózd 
város Településszerkezeti Tervének, illetve  a módosított 22/1998. 
(X.01.)  sz.  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  város  Szabályozási 
Tervének, illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

10.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  a  József  Attila  Gimnázium,  Szakközépiskola, 
Kollégium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  épületeinek  felújítása 
céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására

Deák János tájékoztatja a testületet, hogy az eredeti anyag határozati javaslatban 
a  gimnázium  neve  rosszul  szerepelt,  amelyet  az  újban  már  kijavítottak. 
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Helyesen: József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény az elnevezése.

Dr.  Horogh Lajos hangsúlyozza,  számára  külön öröm a  pályázat  benyújtása, 
hiszen  ő  is  koptatta   az  iskola  padjait.  Ezért  köszönetét  fejezi  ki  a 
polgármesternek és  munkatársainak,  hogy gondoltak  az  iskola  felújítására.  A 
pályázatot messzemenőkig támogatja.

Rontó József is  nagyon örül,  hogy a  gimnázium felújítása  napirendre került. 
Indítványozza viszont, hogy ennek az intézménynek a távlati fejlesztési terve is 
készüljön el. Biztos benne, hogy a felújítás után tovább kell folytatni a munkát, 
mert  a  gimnázium  fejlesztésére  is  szükség  van.  Átfogó  terv  szükséges  a 
következő időkben arra, hogyha pályázati lehetőség nyílik, akkor azt ki lehessen 
használni.  

Kiss Sándor ezután kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

265/SzÜ. 21/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  a  József  Attila  Gimnázium,  Szakközépiskola, 
Kollégium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  épületeinek 
felújítása  céljából  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési 
Tanács pályázati felhívására

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

     1. A  Képviselő-testület  a  József  Attila  Gimnázium,  Szakközépiskola, 
Kollégium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  épületeinek 
felújítását  fontosnak  tartja  és  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  TT 
leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek  felzárkóztatását  szolgáló 
pályázatának  támogatásával  meg  kívánja  valósítani  a  beruházást  a 
pályázati adatlapban szereplő ütemezésnek megfelelően. 

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2. A megvalósítás teljes költsége 67.265.311 Ft. A Képviselő-testület a forrás 
biztosítása  érdekében  elrendeli  pályázat  benyújtását  a  Borsod–  Abaúj-
Zemplén  Megyei  TT  2006.  évi  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
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felzárkóztatása  támogatásának  elnyerésére,  mégpedig  a  pályázati  kiírás 
szerint  Ózd  városa  esetében  a  költségek  80  %-ának  támogatására, 
melynek összege 53.812.249 Ft. A pályázati kiírás értelmében a pályázati 
forrás  mellett  az  önkormányzatnak  20  %-os  mértékű  önerővel  kell 
rendelkeznie.  A  pályázathoz  szükséges  önerőt,  13.453.062  Ft-ot  Ózd 
Város Önkormányzata 2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Kinyilatkozza, hogy:
a) a beruházást megvalósítja és 2007. április 30-ig befejezi,
b) a támogatás megítélése esetén a  megítéléstől  számított  90 napon 

belül támogatási szerződést megköti,
c) a  támogatással  megvalósult  infrastrukturális  szolgáltatásról 

legalább 10 éven keresztül gondoskodik,
d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított 

126/SzÜ/166/KH/1998. (IX.29.) sz. határozattal megállapított Ózd 
város Településszerkezeti Tervének, illetve  a módosított 22/1998. 
(X.01.)  sz.  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  város  Szabályozási 
Tervének, illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.) 
Kormányrendeletben  előírt  nyilatkozat  megtételére  a  pályázati  felhívás 
mellékletei  kérdésében,  a  pályázat  benyújtásához  szükséges  egyéb 
nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
támogatási és finanszírozási szerződés aláírására.
Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

11.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítása céljából a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  5  fő  igen  szavazattal  javasolja  a  határozati  javaslat 
elfogadását,  valamint  a  következő  napirendi  pont  elfogadását  is  jó  szívvel 
ajánlja a testületnek. 
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Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

264/SzÜ. 22/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítása céljából a 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására

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

1. A Képviselő-testület a Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítását szükségesnek 
tartja  és  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  TT területi  kiegyenlítést  szolgáló 
pályázatának támogatásával  meg kívánja  valósítani  a  pályázati  adatlapban 
szereplő éves ütemezésnek megfelelően.

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2. A megvalósítás teljes költsége 14.687.592 Ft. A Képviselő-testület a forrás 
biztosítása  érdekében  elrendeli  pályázat  benyújtását  a  Borsod  –  Abaúj  - 
Zemplén Megyei TT 2006. évi területi kiegyenlítést szolgáló támogatásának 
elnyerésére,  a  kiírás  szerint  Ózd városa  esetében a  költségek 80 %-ának 
támogatására. A beruházási költségek ütemezetten kerülnek felhasználásra, 
2006. évben 8.000.000 Ft és 2007. évben 6.687.592 Ft. A pályázati kiírás 
értelmében a pályázati forráshoz az önkormányzatnak 20 % önerővel kell 
rendelkeznie. A pályázathoz szükséges önerőt, 2.937.518 Ft-ot Ózd Város 
Önkormányzata  ütemezésnek  megfelelően  biztosítja  a  pályázathoz, 
1.600.000 Ft-ot  a  2006. évi  és   1.337.518 Ft-ot  a 2007.  évi  költségvetés 
terhére.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.   Kinyilatkozza, hogy:
     a) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 90 napon 

belül támogatási szerződést megköti,
b) a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül befejezi,
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c) a  támogatással  megvalósult  infrastrukturális  szolgáltatásról 
legalább 10 éven keresztül gondoskodik,

d) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított 
126/SzÜ/166/KH/1998. (IX.29.) sz. határozattal megállapított Ózd 
város Településszerkezeti Tervének, illetve  a módosított 22/1998. 
(X.01.)  sz.  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  város  Szabályozási 
Tervének, illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Felhatalmazza a Polgármestert a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, 
a  pályázat  benyújtásához  szükséges  egyéb  nyilatkozatok  megtételére, 
valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási 
szerződés aláírására.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

12.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására Csépány úti orvosi rendelő felújítása céljából a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

263/SzÜ. 23/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Csépányi úti orvosi rendelő felújítása céljából a 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására

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

1. A Képviselő-testület a Csépányi úti orvosi rendelő felújítását szükségesnek 
tartja  és  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  TT  az  önkormányzatok 
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feladatkörébe  tartozó  önkormányzati  tulajdonra  vonatkozó  fejlesztési 
kiadások  támogatására  kiírt  pályázatának  támogatásával  meg  kívánja 
valósítani a pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően.

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2. A megvalósítás  teljes  költsége 3.274.200 Ft.  A Képviselő-testület  a  forrás 
biztosítása  érdekében  elrendeli  pályázat  benyújtását  a  Borsod  –  Abaúj  - 
Zemplén  Megyei  TT 2006.  évi  az  önkormányzatok  feladatkörébe  tartozó 
önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztési kiadások támogatására kiírt 
pályázati támogatásának elnyerésére, a kiírás szerint Ózd városa esetében a 
költségek  80  %-ának  (2.619.360  Ft)  támogatására.  A  pályázati  kiírás 
értelmében a pályázati  forráshoz az önkormányzatnak 20 % önerővel  kell 
rendelkeznie.  A pályázathoz  szükséges  önerőt,  654.840  Ft-ot  Ózd  Város 
Önkormányzata a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Kinyilatkozza, hogy:
a.) a támogatás megítélése esetén a  megítéléstől  számított  90 napon 

belül támogatási szerződést megköti,
b.) a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül befejezi,
c.) a  támogatással  megvalósult  infrastrukturális  szolgáltatásról 

legalább 10 éven keresztül gondoskodik,
d.) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított 

126/SzÜ/166/KH/1998. (IX.29.) sz. határozattal megállapított Ózd 
város Településszerkezeti Tervének, illetve  a módosított 22/1998. 
(X.01.)  sz.  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  város  Szabályozási 
Tervének, illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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13.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására Ózd, Nemzetőr úti óvoda felújítása céljából az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

249/SzÜ. 24/KH/2006. (II.9.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az Ózd, Nemzetőr úti óvoda felújítása céljából az 
Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati 
felhívására

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

1.) A Képviselő-testület a Nemzetőr úti óvoda felújítását szükségesnek tartja és 
az  ÉMRFT  TRFC  2006.  évi  pályázatának  támogatásával  meg  kívánja 
valósítani a pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően.

 Felelős: Polgármester
 Ózdinvest Kft ügyvezetője

Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

2.) A megvalósítás teljes  költsége 88.039.789,-Ft. A testület a forrás biztosítása 
érdekében elrendeli pályázat benyújtását az Észak-Magyarországi Regionális 
fejlesztési  Tanács  2006.  évi  decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat  támogatásának  elnyerésére,  a  kiírás  szerint  Ózd  Város 
Önkormányzata esetében a költségek 80%-nak támogatására. A beruházási 
költségek ütemezetten kerülnek felhasználásra, 2006. évben 60.000.000,-Ft, 
2007. évben 28.039.789,- Ft.

Felelős:   Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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3.) A pályázati kiírás értelmében forráshoz az önkormányzatnak 20% önerővel 
kell  rendelkezni.  A pályázathoz  szükséges  önerőt,  17.607.958,-Ft-ot  Ózd 
Város  Önkormányzata  ütemezésnek  megfelelően  biztosítja  a  pályázathoz, 
12.000.000.-Ft-ot  a 2006. évi  és  5.607.958,-Ft-ot  a  2007. évi  költségvetés 
terhére.  

Felelős:   Polgármester
Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

4.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős:    Polgármester
Határidő:  értelemszerűen

14.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  gyepmesteri  telep  építése  céljából  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

Dr.  Horogh Lajos egy összehasonlításra,   két  számadatra  szeretné  felhívni  a 
figyelmet. A javaslat 38 millió forrást igény, amely 16 macska és 40 db kutya 
elhelyezésére ad lehetőséget. Tudja, a városnak égető szüksége van a telepre, de 
azt  javasolja,  hogy  a  kutyák  számára  a  40  db  kenel  és  a  16  macska 
elhelyezéséről szóló mondat kerüljön ki a javaslatból, mert véleménye szerint 
rontja az értékét a pályázatnak. 

Benedek Mihály szerint fura dolog, hogy 16 macska elhelyezését is biztosítani 
kell. Nincs a határozati javaslatban, de a tervek között szerepel a házi állatok - 
nemcsak  a  kutyák,  macskák  -   elhelyezése.  Megjegyzi,  a  gyepmesteri  telep 
kialakítása  első  lépés  afelé,  hogy  a  kistérségben  legyen  egy  Európai  Uniós 
színvonalú telep, amelyen nemcsak  kutyák, macskák, hanem más házi állatok is 
elhelyezésre kerülnek. 

 Kiss Sándor megkérdezi, fenntartja-e módosító javaslatát?

Dr. Horogh Lajos véleménye szerint nem  fontos a javaslat.
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Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

248/SzÜ. 25/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása gyepmesteri telep építése céljából a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására

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

1. A Képviselő-testület  a  gyepmesteri  telep  építését  szükségesnek  tartja  és 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  TT  területi  kiegyenlítést  szolgáló 
pályázatának támogatásával  meg kívánja  valósítani  a  pályázati  adatlapban 
szereplő éves ütemezésnek megfelelően.

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2. A megvalósítás teljes költsége 37.995.950 Ft. A Képviselő-testület a forrás 
biztosítása  érdekében  elrendeli  pályázat  benyújtását  a  Borsod  –  Abaúj-
Zemplén Megyei TT 2006. évi területi kiegyenlítést szolgáló támogatásának 
elnyerésére,  a  kiírás  szerint  Ózd  városa  esetében  a  költségek  80  %-ának 
támogatására.  A beruházási  költségek ütemezetten kerülnek felhasználásra, 
2006. évben 24.000.000 Ft és 2007. évben 13.995.950 Ft. A pályázati kiírás 
értelmében a pályázati  forráshoz az önkormányzatnak 20 % önerővel  kell 
rendelkeznie.  A pályázathoz  szükséges  önerőt,  7.599.190 Ft-ot  Ózd  város 
Önkormányzata  ütemezésnek  megfelelően  biztosítja  a  pályázathoz, 
4.800.000  Ft-ot  a  2006.  évi  és  2.799.190  Ft-ot  a  2007.  évi  költségvetés 
terhére.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Kinyilatkozza, hogy:
a.) a támogatás megítélése esetén a  megítéléstől  számított  90 napon 

belül támogatási szerződést megköti,
b.) a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül befejezi,
c.) a  támogatással  megvalósult  infrastrukturális  szolgáltatásról 

legalább 10 éven keresztül gondoskodik,
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d.) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított 
126/SzÜ/166/KH/1998. (IX.29.) sz. határozattal megállapított Ózd 
város Településszerkezeti Tervének, illetve  a módosított 22/1998. 
(X.01.)  sz.  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  város  Szabályozási 
Tervének, illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen-

4. Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

15.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására Ózd városi strand kempingjének területén WC, 
mosdó blokk építésének céljából az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács pályázati felhívására

Kiss Sándor kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

247/SzÜ. 26/KH/2006. (II.9.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  Ózd  városi  strand  kempingjének  területén  WC, 
mosdó  blokk  építésének  céljából  az  Észak-Magyarországi  Regionális 
Fejlesztési Tanács pályázati felhívására

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) A Képviselő-testület  az  Ózd  városi  strand  kempingjének  területén  a  WC, 
mosdó  blokk  építését  szükségesnek  tartja  és  a  ÉMRFT TRFC  2006.  évi 
pályázatának  támogatásával  kívánja  megvalósítani  a  pályázati  adatlapban 
szereplő éves ütemezésnek megfelelően..

Felelős: Polgármester
Ózdinvest Kft. ügyvezetője
Pénzügyi Ügyosztály vezetője 

Határidő: értelemszerűen

2) A megvalósítás teljes költsége 18.569.348,- Ft. A képviselőtestület a forrás 
biztosítása  érdekében  elrendeli  a  pályázat  benyújtását  az  ÉMRFT TRFC 
2006.  évi  támogatásának  elnyerésére.  A  kiírás  szerint  Ózd  Város 
Önkormányzata  esetében a  költségek 80%-ának támogatására.  A pályázati 
kiírás értelmében a pályázati úton nyer forráshoz az önkormányzatnak 20% 
önerővel kell  rendelkeznie. A pályázathoz szükséges 3.713.870,- Ft önerőt 
Ózd Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

3) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendeletben 
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a 
pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási szerződés 
aláírására.

Felelős:    Polgármester
Határidő:  értelemszerűen

.-.-.-

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

.-.-.-

30



16.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Tanuszoda  Projektek  közbeszerzéséhez  részvételi  felhívás 
tartalmának elfogadására

Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  egyhangúlag  javasolja 
elfogadásra a határozati javaslatot.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

101/SzÜ. 27/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Tanuszoda  Projekt  közbeszerzéséhez  részvételi  felhívás 
tartalmának elfogadása

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

Ózd  Város  Képviselő-testülete  az  Észak-Magyarországi  Tanuszoda  Projekt 
(ÉM2-U) közös közbeszerzéséhez a határozat mellékletét képező nyílt részvételi 
felhívás  tartalmát  elfogadja,  jóváhagyja  és  felhatalmazza  Ózd  Város 
Polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és az ehhez kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére.

Felelős:   Polgármester
Határidő: 2006. február 28.
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17.) napirend

Javaslat  az  Ózd Városi  Önkormányzat  javára  a  bírósági  végrehajtásról  szóló 
1994. évi LIII. törvény alapján biztosított elővásárlási jog gyakorlására

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési- 
és  üzemeltetési  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslat  „B” 
változatát javasolja elfogadásra az alábbi a módosításokkal: Az indokolási rész 
3. oldalának közepén lévő mondatot „Az így megszerzett lakáscélú ingatlanokat 
pályázat  útján  önkormányzati  bérlakásként  kell  továbbhasznosítani.  A bérleti 
jogra  történő  pályázás  lehetősége  a  volt  tulajdonos  számára  is  nyitva  áll.” 
hagyják  ki,  mert  ezzel   megköti  az  önkormányzat  a  kezét,  valamint  az  sem 
teljesen  tisztázott  mit  fognak  majd  az  ingatlanokkal  kezdeni.  A következő 
módosítás  a javaslat  1.  pontjának 1.  bekezdésében van:  „Az így megszerzett 
lakáscélú  ingatlanokat  önkormányzati  bérlakásként  kell  továbbhasznosítani,  a 
hatályban lévő önkormányzati rendeletek előírásai szerint.” mondat helyett„Az 
így  megszerzett  lakáscélú  ingatlanokat  a  hatályban  lévő  önkormányzati 
rendeletek előírásai szerint lehet hasznosítani” mondat kerüljön, valamint a 2. 
bekezdésben  a  „kell”  szót  „lehet”-re  változtassák,  illetve  a  „B”  változatban 
szereplő  „Az  ingatlant  megszerzését  követően  pályázat  útján  önkormányzati 
bérlakásként kell hasznosítani” mondatot töröljék.

Fazekas Zoltán megjegyzi, a tegnapi bizottsági ülésen hosszas vita folyt erről, 
hiszen  olyan  jellegű  megoldási  módot  jelentene,  amely  korábban  nem  volt 
biztosítva az önkormányzat számára. Nevezetesen arról van szó, hogy árverésen 
értékesített  lakásokra  vagy  egyéb  ingatlanokra  az  önkormányzat  elővásárlási 
jogával élhet.  A bizottsági ülésen a „B” változat került  támogatásra az előbb 
említett  módosítással.  Ezzel  egyetért,  de  kérdésként  vetődik  fel  számára  az, 
hogy  ebben  a  konkrét  esetben  mi  lesz  a  benne  lakóval,  illetve  a  lakással. 
Megvásárolja-e az önkormányzat és üresen fog állni egy későbbi döntésig, vagy 
valamilyen nem konkretizált  jogi  státuszban benne marad a  jelenlegi  lakója? 
Furcsa helyzet, hiszen rendelet még nincs, de eset már van.
 
Dr. Horogh Lajos azzal van gondja, hogy két dolgot építettek egybe. Az első 
dolog, hogy megjelent a 2005. évi CLXII. törvény, amely az önkormányzatok 
részére  elővásárlási  jogot  biztosít.  Az  önkormányzatok  ezzel  kapcsolatos 
állásfoglalására vonatkozik a javaslat 1. pontja. A 2. pontban pedig egy konkrét 
esetről van szó. Az egyik egy törvényi lehetőség kihasználásával kapcsolatos, 
több alkalomra épülő meghatározás kialakítása, a másik pedig egy konkrét eset, 
ahol már gyakorolni  lehet  az elővásárlási  jogot.  Véleménye szerint jobban el 
kellett volna egymástól választani a két dolgot, de  egyetért a határozati javaslat 
„B” változatával és az 1. pontban felsoroltakkal. 
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Filipcsin  Károly Fazekas  Zoltán  felvetésével  teljes  egészében  egyetért.  Az 
előterjesztést  a  bizottság  úgy  hagyta  jóvá,  hogy  ne  legyen  megkötve  az 
önkormányzat  keze.  dr.  Horogh Lajos felvetésére  válaszolva pedig elmondja, 
hogy a bizottsági ülésen már letisztázták a kérdéseket. Valójában arról van szó, 
hogy egy törvényi változás lehetőséget ad az önkormányzat részére, illetve az 
árverések alkalmával konkrét eset is megjelent. Ez nemcsak a mostani határozati 
javaslatra vonatkozik, hanem a 2 millió forint alatti esetekre is (például Mikes 
út, garázsok), amelyek a Gazdaságfejlesztési Bizottsághoz tartoznak. A konkrét 
esetben úgy gondolták, az árverési ártól magasabb összegért el  fogják  tudni 
majd   adni  az  ingatlant.  Ezek a  lakások,  amikor  árverésre  kerülnek  teljesen 
beköltözhetőek, üresen állóak. Véleménye szerint a panellakásokkal meg kell 
próbálni valamit kezdeni,  mert jóval többért  el  tudnák adni,  mint árverésen. 
Márciusban  pedig  teljes  egészében  le  fogják  majd  szabályozni.  Most  azért 
kellett előterjesztést készíteni, mert sürgetett a határidő. 
     
Dr. Horogh Lajos kérdése, márciusban lesz majd erre szabály?

Benedek Mihály válasza, igen. Majd kéri, szavazzanak arról, hogy  a módosító 
javaslattal együtt elfogadja-e a „B” változatot a Képviselő-testület.

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

260/SzÜ. 28/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  javára  a  bírósági  végrehajtásról  szóló 
1994. évi LIII. törvény alapján biztosított elővásárlási jog gyakorlása 

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat javára a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 
évi  LIII.  törvény  alapján  biztosított  elővásárlási  jog  gyakorlása  során  az 
alábbi alapelveket kell érvényesíteni:
– Törekedni  kell  önkormányzati  bérlakásként  hasznosítható  ingatlanok 

megvételére,  az  árverésre  került  ingatlanok komfortfokozata  és  állaga 
alapján  rangsorolva.  Az  így  megszerzett  lakáscélú  ingatlanokat  a 
hatályban  lévő  önkormányzati  rendeletek  előírásai  szerint  lehet 
hasznosítani.

– Törekedni  kell  a  városrehabilitáció  szempontjából  előtérbe  helyezett 
területeken  az  alacsony  komfortfokozatú  vagy  romos  felépítménnyel 
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rendelkező ingatlanok, illetve beépítetlen területek megvételére. Az így 
megszerzett ingatlanokon a felépítményt lakhatatlanná kell tenni, majd a 
városrehabilitációs keret terhére bontást és területrendezést végrehajtani. 
A  területrendezéssel  kialakított  ingatlant  nyilvános  árverés  útján 
értékesíteni lehet azzal, hogy az árverésből befolyt összeget vissza kell 
forgatni az elővásárlási előirányzatba

– Törekedni kell olyan nem lakáscélú ingatlanok megszerzésére, melyeket 
az  Önkormányzat  előreláthatóan  rövid  időn  belül,  költségráfordítás 
nélkül  és  nyereségesen  tud  hasznosítani.  A  hasznosításból  befolyt 
összeget vissza kell forgatni az elővásárlási előirányzatba.

2.)  Az  ózdi  belterületi  7302/2/A/26  hrsz-ú  ingatlanra  biztosított  elővásárlási 
joggal élve az ingatlant meg kell vásárolni az árverési vételáron. 

Felelős: Az önálló bírósági végrehajtó értesítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezető

Vételár folyósításáért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezető

Határidő: Az önálló bírósági végrehajtó értesítésére: 2006. február 10.
Vételár folyósítására: 2006. február 25.

18.) napirend

Javaslat  az  1956-os  forradalom és  szabadságharc  50.  évfordulójára  állítandó 
köztéri képzőművészeti alkotásra kiírt pályázat benyújtására

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a  módosított  határozati 
javaslat kiosztásra került, és ez alapján kéri az anyag tárgyalását.

Zsolnai  Piroska elmondja,  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottságon  kívül  még 
három  bizottság  a  Pénzügyi,  a  Gazdaságfejlesztési  és  a  Városfejlesztési-  és 
üzemeltetési  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést.  A hármas  bizottsági  ülésen 
történt az a változtatás, amelyet polgármester úr is jelzett. A kiküldött anyaghoz 
képest a határozati javaslat 2 ponttal gazdagodott. Ennek oka, hogy a kiküldött 
javaslat első pontjaként szereplő megfogalmazás nem volt  pontos,  ezért  ketté 
kellett  szedni  és  így  a  2.  pontban  szerepel  a  pályázat  megvalósításához 
szükséges 3 millió Ft biztosítása. Javasolja, hogy a most megkapott határozati 
javaslat 2. pontjában a mondat elejét egészítsék ki „A Képviselő-testület…..” 
szavakkal,  mert  miután  az  első  pont  azzal  végződik,  hogy „Felhatalmazza  a 
polgármestert…..” ha így marad félreérthető lehet. A határozati javaslat még egy 
ponttal  egészült  ki.  A hármas  bizottsági  ülésen  felmerült  egy olyan  javaslat, 
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hogy a Történelmi Igazságtételi Bizottság által létesített, és az ő tulajdonában 
lévő emlékművet – ha lehetséges – helyezzék át az új területre, amelyet az 5. 
pont tartalmaz. A helyszínnel kapcsolatban több problémát jeleztek a bizottsági 
tagok,  többen  nem  értettek  vele  egyet.  A javaslat  az  volt,  hogy  a  jelenlegi 
Október  23.  téren  kellene  ezt  a  leendő  emlékművet  elhelyezni.  Ezzel  nem 
tudnak egyetérteni,  mert  a  Falu térségére  érvényes  ROP II.  pályázat  minden 
feladatot előír, ettől eltérni nem lehet. Ha nem lenne szó a ROP II. pályázatról, 
akkor  is  meggondolandó  lenne,  hiszen  ezen  a  téren  már  van  egy  szobor  a 
„Hírvivő lány” szobra.  Véleménye,  a környezet  minden alkotót  befolyásol és 
ezzel szerinte megkötnék az alkotók kezét és ez nem helyes. Megjegyzi, szintén 
a helyszínnel kapcsolatban merült fel, hogy a javasolt hely nem elég frekventált, 
kiesik, kevesen látogatják. Ezzel kapcsolatban véleménye az, hogy éppen a ROP 
II. pályázatnak köszönhetően teszik ezt a helyszínt frekventálttá. Az Olvasó, a 
Kaszinó felújításával, illetve a Városi Múzeummal, amelyet a városba érkező 
idegenek látogatnak, létrejöhetne egy műemléki utca, ami ebben a városban nem 
nagyon van. Felvetődött a rongálás és az eltulajdonítás problémája is, viszont ha 
ebből  indulnak  ki,  akkor  ebben  a  városban   nem  szabadna  semmit  sem 
létrehozni, alkotni. Véleménye szerint ennek kivédése mindenkinek  a feladata, 
és ez semmiképp sem indok arra, hogy ne csináljanak semmit. 

Chodkiewicz  Károlynak  a  pályázat  benyújtásával   kapcsolatosan  nincs 
észrevétele, de a helyszínt kifogásolja és így tartózkodni fog a szavazás során. 
Véleménye szerint a szobrot a Technika Háza, és a Kaszinó környékén kellene 
elhelyezni.

Battyányi  József megkérdezi,  lett-e  egyeztetve  a  Történelmi  Igazságtételi 
Bizottsággal az ő tulajdonukat képező emlékmű áthelyezése, mert ha nem lett 
akkor  egyenlőre  az  5.  pontot  hagyják  függőben.  Véleménye  szerint 
szerencsésebb lett volna, hogyha először egyeztetnek és ha a bizottság áldását 
adja az emlékmű áthelyezéséhez, akkor tárgyalta volna csak a testület.

Rontó József véleménye szerint rendkívül fontos a szobor helye a jövőt és a 
jelent  illetően.  Meggyőződéssel  hiszi,  hogy  az  a  pályázat,  amiről  az  elnök 
asszony szólt, nem teszi lehetővé a téren való elhelyezését a szobornak. Ezt nem 
tudja elfogadni, mert ha van ilyen tér, akkor világos dolog, hogy ennek ott a 
helye. Biztos benne, hogy vitás kérdés ennek az eldöntése, nem 2,3,26 ember 
ügye, hanem az egész városé. Hibát követnek el, ha a lakosság véleménye nem 
egyezik  meg  a  testület  döntésével.  Véleménye  szerint  kérdezzék  meg  a 
szakemberek  véleményét,  kérjenek  tőlük  segítséget,  és  így  próbáljanak  meg 
olyan döntést hozni, amellyel egyet tud érteni a közvélemény is.
 
Dr. Horogh Lajos javasolja, hogy most döntsenek a határozati javaslat tárgyával 
kapcsolatban és utána pedig az elhelyezésről.  Véleménye szerint – mivel több 
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elképzelés él a városban - ne kapcsolják össze  a pályázatot és az elhelyezéssel 
kapcsolatos problémát.    

Boda István elmondja, a határozati javaslatot 1 tartózkodás mellett elfogadták. 
Az 5. pontot a hármas bizottságon javasolták azzal, hogy meg kellene vizsgálni 
célszerű-e a térségbe a másik emlékművet is elhelyezni, amennyiben megfelel 
majd a művészeti szempontoknak is. Véleménye szerint a határozati javaslatot 
nem kell átírni, mert az jó. Amikor elkészül a terv, akkor újra fogja tárgyalni a 
Képviselő-testület.  Most  a  3  millió  forint  felhasználásáról,  a  helyszínről  kell 
dönteni, mert azt a Képző- és Iparművészeti Lektorátusnak vizsgálni kell. Itt a 
politikai,   művészeti,  területi  és  elhelyezési  szempontokat  is  összhangba kell 
hozni. Úgy gondolja, a határozati javaslat ennek megfelel. Az idő sürget, be kell 
nyújtani a pályázatot, mert különben elesnek a pályázandó összegtől.
 
Filipcsin Károly megjegyzi,  a hármas bizottság alapos vita után hozta meg a 
most kiosztott határozati javaslatot. Mindig vita volt abból, hogy melyik szobrot 
hova helyezzék, hiszen minden szobor kötődik valamihez. El kell gondolkozni 
rajta,  hogy  az  56-os  emlékmű mihez  kötődik  Ózdon.  Az  Október  23.  térrel 
kapcsolatban  úgy  gondolja,  nem  feltétlen  biztos,  hogy  nem  lesznek 
megosztottak a vélemények az ott történt események miatt. Volt ott egy szovjet 
emlékmű,  amelyet  dömperrel  elhúzattak,  így  végső  soron  történt  ott  valami, 
amelyhez az emlékművet kötni lehet. Nem lehet hivatkozni arra sem, hogy ez 
egy elhanyagolt terület, mert az Olvasó, Kaszinó felújításával új városrész fog 
születni  és  egy  élettel  teli  környék  alakul  majd  ki.  Ezért  szavazták  meg  jó 
szívvel a határozati javaslatot.

Zsolnai  Piroska véleménye  szerint,  ha  ez  a  város  valamilyen  műtárgyat  el 
szeretne helyezni a város területén, akkor a Képviselő-testület hozzájárulásával 
teheti meg, miután a Műszaki Ügyosztály megvizsgálta. De ha ez a város egy 
köztéri szobrot szeretne elhelyezni, amely a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
által ajánlott művész által készített alkotás, akkor mindenképp figyelembe kell 
venni a lektorátus véleményét. A lektorátus ezt a területet megnézte és nagyon jó 
véleménnyel  fogadta.  Nem  érti  viszont,  hogy  miután  kész  tény,  hogy  a 
pályázatban eltérni  nem lehet  az előírásoktól,  miért  ragaszkodnak a máshova 
helyezéshez?  Ki  mindenkit  kellene  még  megkérdezni  ebben  az  ügyben? 
Példának említi azt, amikor  Ózd Város címérét készítették. A címer elkészítése 
előtt minden anyagot összeszedtek, nehogy a laikusok találják ki milyen legyen 
a  címer.  Természetesen  akiket  elsőnek  megkérdeztek  azok  a  Városszépítő 
Egyesület  és  a Honismereti  Kör nagy öregjei  voltak,  akik elmondták milyen 
szimbólumoknak kell szerepelnie a címerben. Ezt terjesztették a címer készítő 
művész elé is,  mégis a Városszépítő Egyesület és a Honismereti  Kör volt  az 
első, aki megkifogásolta azt.
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Fazekas  Zoltán megjegyzi,  nem  akart  hozzászólni,  mert  a  tegnapi  ülésen 
elmondta a maga érveit és szempontjait, mi több a bizottság részéről bizonyos 
kompromisszummal elfogadásra is került az 5. számú pont. Véleménye szerint 
ha már ez a helyszín lesz a végső helye, akkor legalább az a bizonyos Ózdi 
Áldozatok  Emlékére  készült  emlékmű  is  kerüljön  méltó  helyre  a  jelenlegi 
helyéről. Viszont az elnök asszony szavai hozzászólásra késztették, mert a címer 
példát hozta fel, ami azóta is megosztja a város közvéleményét abban, mennyire 
autentikus,  illetve  felel  meg  a  mai  kor  követelményeinek,  hiszen 
hagyományokat is képvisel. Elmondja, éppen a címer példája volt az is, hogy az 
előző testület is tett kísérletet a címer megváltoztatására, most pedig a lektorátus 
bűvkörében  élnek.  Véleménye  szerint  akkoriban  ahány  szakértő,  annyi  féle 
véleményt mondott, mert a szakértőt is lehet ilyen és olyan irányba terelni, hogy 
tükrözzék  a  vélemények,  az  alkotó  vagy  a  finanszírozó  szándékát.  A 
lektorátusnak ez az egy helyszín lett megmutatva, amelyet pozitívan fogadtak, 
de egy másik, vagy netán harmadik helyszínt  megmutattak-e? Úgy gondolja ezt 
a problémát komplex módon kellett volna kezelni, és meg kellett volna nézni, 
hogy  az Október 23. téren – ha már ezt a nevet viseli –  hol helyezhető el az 
emlékmű és csak ezek után kellett volna esetleg továbblépni.      

Dr. Horogh Lajos megjegyzi, csak a 3 pontos határozati javaslatot nézte meg és 
ez az új, amelyet Boda István úr ismertetett elkerülte a figyelmét. Szerinte így 
elfogadható  a  javaslat.  Úgy  gondolja,  hogy  egy  ilyen  köztéri  alkotásnak 
érzelemhez, eseményhez és ésszerűséghez kell kötődnie. Nem lehet függetlenül 
és kívülállóként vizsgálni és elsősorban nem független szakértőknek, hanem a 
városban élőknek kell eldönteni, figyelembe véve minden olyan elvárást, ami 
egy ilyen  alkotás  elhelyezéséhez  szükséges.  Nem szabad megsérteni  a  város 
lakóit azzal, hogy laikusok ne szóljanak ebbe bele, mert laikusok is mondhatnak 
jó véleményt, és ebben a városban sok olyan ember lakik, akiknek  véleményét 
nem szabad figyelmen kívül  hagyni,  hiszen  a  testületnek a  város  lakóit  kell 
képviselni a döntés meghozatalánál.

 Kovács Béla igyekszik tárgyilagos maradni, bár csak történelmi könyvekből, 
leírásokból ismeri az eseményeket és mivel ennek kapcsán vannak mindenfajta 
vélemények,  úgy  gondolja,  hogy  az  a  határozati  javaslat,  amelyet  most 
kiosztottak jó. Valóban nemcsak a lektorátus véleményét kellene nézni, hanem 
az  érzelmeket  is,  amit  gerjeszt  és  tulajdonképpen  a  célt.  Ezért  vitatja 
Chodkiewicz  Károly  úr  azon  elképzelését,  hogy  minél  közelebb  tegyék  a 
Technika Házához az alkotást. Volt egy forradalom, ami utána szétcsúszott és 
emiatt  nem hiszi,  hogy  valaki  a  lincselésnek  akar  emléket  állítani.  Így  nem 
javasolja  a Technika Háza terét  helyszínül,  mert  az szégyenfoltja az  1956-os 
eseményeknek,  amelynek  semmiképpen  sem  kellene  emlékművet  állítani. 
Véleménye szerint azért kellene azon a helyszínen maradni, ahol most van, mert 
akkor még volt egy tiszta dolog, amelyet kér figyelembe venni.
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Kovács  György megjegyzi,  szeretne  kiegészítést  tenni  a  tegnapi  bizottsági 
ülésen  elhangzottak  alapján.  Az  események  ott  történtek,  ahol  történtek.  A 
mostani Október 23. teret nem biztos, hogy az 1990-es évek rendszerváltását 
követően is erre a névre kellett  volna keresztelni.  Javasolja,  hogy a lakosság 
széles körét pontosan ebben a témában kellene megkeresni, hogyha ez a pályázat 
nyertes  lesz,  a  jelenlegi  névtelen  térnek  adjanak  nevet  a  szoboravatással 
egyidőben. Legyen egy eseményt megörökítő név – a javaslatokat keresik -, és a 
ROP pályázat alapján felújítandó jelenlegi térnek is legyen egy másik neve, ami 
egy közbenső nevet viselhetne, mivel ez a tér is ez év december 15-ig teljesen 
meg fog újulni. Úgy hiszi, hogy így a térnevek, az események és az emlékművek 
is helyükre fognak kerülni.

Benedek Mihály véleményt nem nyilvánítva kéri  szavazzanak a testületi  ülés 
előtt kiosztott határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett az alábbi  határozatot hozza:

250/SzÜ. 29/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy:  Az  1956-os  forradalom és  szabadságharc  50.  évfordulójára  állítandó 
köztéri képzőművészeti alkotásra kiírt pályázat benyújtása

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

1.  Ózd  Város  Önkormányzata  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  50. 
évfordulóját  új  köztéri  képzőművészeti  alkotás  állításával  kívánja 
emlékezetessé tenni.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megvalósítás   érdekében  fenti 
tárgyban nyújtson be pályázatot.

Felelős:    Polgármester
Határidő: 2006. március 30.

2. A pályázatos megvalósítás érdekében e feladathoz a 2006. évi költségvetésből 
3 M Ft-ot biztosít.

Felelős:    Polgármester
  Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: 2006. évi költségvetés készítése
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3. A Képviselő-testület egyetért az előterjesztésben javasolt helyszínnel.
A Kohász szobor közterületről való elszállítására, őrzésére – az új területen 
való  elhelyezésig  –  az  ÓZDSZOLG  Kht-t  kéri  fel,  a  közterületi  szobrok 
karbantartására 2006. évben biztosítandó költségvetési keretből.

Felelős:    ÓZDSZOLG Kht. igazgatója
Határidő: értelemszerűen

4.  A  Kohász  szobor  felújítását,  restaurálását,  telepítését,  az  új  környezet 
kialakítását a ROP pályázat II. ütem keretében kell megvalósítani.

Felelős:    Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Meg kell vizsgálni továbbá a Történelmi Igazságtétel Bizottság által létesített, 
és a tulajdonát képező emlékkő 3. pontban meghatározott terület 
környezetébe való áthelyezésének lehetőségét.
Felelős: Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

.-.-.-

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

.-.-.-

19.) napirend

Javaslat  Ózd  és  Farkaslyuk  közötti  vagyonmegosztásra  Ideiglenes  Bizottság 
létrehozására

Benedek Mihály röviden szeretné emlékeztetni  a  képviselő-testületet,  hogy a 
1996.  november  12-én  létrehozott  Ideiglenes  Bizottság  1997-ben  megszűnt. 
Azóta  egy  Legfelsőbb  Bírósági  döntés  értelmében  Farkaslyuk  és  Ózd 
közigazgatási  határvonalát  kijelölték.  Ezzel  a  javaslattal  azt  kezdeményezik, 
hogy álljon fel egy bizottság, amely a két település között a vagyonmegosztási 
tárgyalásokat elkezdi,  és majd meglátják mikor fog zárulni.  Kéri a határozati 
javaslat támogatását.
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Fazekas Zoltán az előterjesztés céljával  és tartalmával egyetért. A hosszú ideje 
húzódó ügy újabb állomásához érkezett,  miután a  két  település  közötti  határ 
törvényesen  megállapításra  került,  így  nincs  akadálya  a  vagyonmegosztással 
kapcsolatos  tárgyalások  megkezdésének.  Kérdése,  hogy  van-e  valamilyen 
határidő  erre,  mert  a  határozati  javaslat  egy  „értelemszerű”  dolgot  fogalmaz 
meg, ami azt sejteti, hogy a végtelenségbe is elnyúlhat. Tudja,  hogy a másik 
féltől is sok függ, de legalább a testületnek legyen egy elvi határideje.
 
Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  határozati 
javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadását.

Boda István elmondja, valóban megszületett egy Legfelsőbb Bírósági döntés , 
amely a területet elrendezte. Határidőt azonban megszabni nem nagyon lehet, 
mert  bizonyos  pénzügyi  megközelítések  még  mindig  elég  távol  állnak 
egymástól. Ózd városnak a saját érdekét kell képviselnie, amelyet Farkaslyuk is 
ugyanúgy igyekszik megtenni. Véleménye szerint olyan pénzügyi megegyezést 
kell  kialakítani,  ami  mindkét  félnek kedvező lesz,  de  ez  nem lesz  egyszerű. 
Nemcsak Ózdon múlik ez a megegyezés, hanem kell a szándék a másik oldalról 
is. Nem javasolja a határidőt meghatározni.

Benedek Mihály folytatva elnök úr hozzászólását elmondja, többször találkozott 
Farkaslyuk  polgármesterével,  Gábor  Dezsővel  és  arról  tudja  biztosítani  a 
testületet,  mindketten abban érdekeltek, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
mindkét  település  számára  megfelelő  vagyonmegosztás  szülessen,  amelyet 
mindkét testület el tud majd fogadni.

Kiss Sándor megkérdezi, elfogadja-e Fazekas Zoltán a választ?
 
Fazekas  Zoltán elfogadja  a  választ  azzal  a  javaslattal,  hogy  időről  időre  a 
bizottság elnöke tájékoztassa a testületet a tárgyalások állásáról.
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

251/SzÜ. 30/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy:  Ózd  és  Farkaslyuk  közötti  vagyonmegosztásra  Ideiglenes  Bizottság 
létrehozása

55



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

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzata 43. § (2) bek.-ben 
biztosított jogkörében Ideiglenes Bizottságot hoz létre.

Az Ideiglenes Bizottság
elnöke: a polgármester,
tagjai: a jegyző,

a Pénzügyi Bizottság elnöke,
a Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke,
a Városrendezési és –üzemeltetési Bizottság elnöke,
a PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
a PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 

vezetője,
a városi főmérnök,
PH Szervezési Ügyosztály vezetője.

A polgármester, mint a bizottság elnöke szükség esetén a tárgyalások során más 
szakértőt is bevonhat.

Az  Ideiglenes  Bizottság  elnöke  és  tagjai  akadályoztatásuk  esetén  az  általuk 
kijelölt helyettessel helyettesíthetőek.

Az Ideiglenes Bizottság feladata: 
Farkaslyuk községgel a vagyon, valamint  a vagyoni jogok és kötelezettségek 
megosztásával kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása.

A Képviselő-testület  utasítja  az Ideiglenes Bizottságot,  hogy az idevonatkozó 
törvény rendelkezéseinek megfelelően a Farkaslyuk község önkormányzata által 
kijelölendő Bizottsággal  a  tárgyalásokat  folytassa  le  és  az  egyezségről  szóló 
megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

20.) napirend

Javaslat a közcélú foglalkoztatás végrehajtására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja,  az ülés előtt került megtárgyalásra ez a 
napirendi pont. Mint minden évben, most is ide került a testület elé. Nem igazán 
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változtak az irányszámok sem, azonban a létszámban lett csökkenés, illetve a 
munkaterületek változtak még a tavalyihoz képest. A Szociális és Egészségügyi 
Gazdasági  Központnál  szűnt  meg  munkakör,  mivel  a  Szociális  Diszkont 
megszűnése magával vonta az ilyen jellegű  kisegítői munkakör változását. Az 
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot 
megtárgyalta  és  5  fő  igen  szavazattal  javasolja  a  képviselő-testületnek 
elfogadásra.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

261/SzÜ. 31/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: A közcélú foglalkoztatás végrehajtása

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

1.) A Képviselő-testület a közcélú foglalkoztatásban résztvevő munkáltatók és a 
munkáltatónkénti munkaterületeket az alábbiak szerint határozza meg:

a) ÓZDSZOLG KHT.
Városüzemeltetési feladatok 

• nyílt csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása,
• útpadkák kinyitása, rendezése,
• patakmedrek tisztítása,
• zárt csapadékrendszer víznyelőinek tisztítása,
• téli időszakban járdák, lépcsők, buszmegállók hóeltakarítása, 

csúszásmentesítése.

Zöldfelületgazdálkodás
• fűnyírás,  kaszálás,  fű  és  falevél  gyűjtése,  szállítása,  parkok 

tisztítása,
• virágültetés, ápolás, locsolás,
• ünnepségekre parkok rendezése.

Erdőápolás
• folyamatban lévő erdősítések kapálása,
• fiatal akácos telepítése, egy szálra metszése,
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• tűzvédelmi sávok felújítása, tisztítása,
• sarjverés.

A foglalkoztatás időtartama napi 6 óra.

b) Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ
• szociális és gyermekvédelmi intézményekben
• takarítási feladatok,
• mosási, vasalási, varrási feladatok,
• portaszolgálat biztosítása,
• a  gondozottak  foglalkoztatásával,  gondozásával  kapcsolatos 

feladatok ellátása,
• adminisztrációs feladatok ellátása,
• karbantartási feladatok ellátása,
• a  térségi  gyermekjóléti  szolgálat  ellátásához  gépkocsivezető 

biztosítása,
• a konyha üzemeltetésének biztosítása.
•

A foglalkoztatás időtartama napi 8 óra.

c) Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
• az intézmények őrzése,
• az intézményben jelentkező karbantartási feladatok,
• pedagógiai asszisztensi feladatok,
• iskolatitkári feladatok,
• szabadidő-szervezésével kapcsolatos feladatok,
• konyha üzemeltetésének biztosítása,
• takarítási feladatok.
•

A foglalkoztatás időtartama napi 8 óra.

A munkáltatók  a  kiközvetített  segélyezetteket  külön  munkaszerződés  alapján 
foglalkoztatják. 

Felelős: ÓZDSZOLG KHT. vezetője,
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője,
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője

Határidő: 2006. március 1., folyamatos

2.)  A Képviselő-testület  határoz  arról,  hogy  a  munkáltatók  a  Szociális  és 
Egészségügyi  Ügyosztály  felé  a  foglalkoztatással  kapcsolatos  jelentési 
kötelezettségüknek az alábbiak szerint tegyenek eleget:
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1. A változást, illetve a kiközvetítést követő 3 munkanapon belül
• a munkaviszony létrejöttéről,
• a munkaviszony létre nem jöttéről és ennek indokáról, 
• a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről.

2. A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
• a foglalkoztatottakról és
• a foglalkoztatás havi és halmozott időtartamáról.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT. vezetője,
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője

Határidő: folyamatos

3. A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  közcélú  foglalkoztatás 
munkáltatónkénti  létszámkeretét  és  a  foglalkoztatáshoz  szükséges 
előirányzatot  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság,  a 
Városfejlesztési- és üzemeltetési Bizottság és a Művelődési és Oktatási 
Bizottság határozza meg.

Felelős: Szociális és Egészségügyi Ügyosztály
Határidő: 2006. március 1., folyamatos

21.) napirend

Javaslat az Ózdi TÁVHŐ Kft. és az Ózdi Erőmű Kft. közötti „Távhőtermelő 
Beruházási és Hosszútávú Hőszolgáltatási Szerződés” módosítására vonatkozó 
önkormányzati állásfoglalásra.

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  és  a  Pénzügyi 
Bizottság  egyhangúlag,  a  Városfejlesztési-  és  üzemeltetési  Bizottság  pedig  2 
tartózkodás mellett  támogatja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Az indokolási 
részben egyértelműen értelmezni lehet, hogy miért szükséges a módosítás. Erről 
azt kell tudni, hogy a TÁVHŐ Kft. kötötte a szerződést, de az önkormányzat 
hagyta jóvá. Módosítani pedig csak úgy lehet, ha az önkormányzat ebben állást 
foglal.

Kovács Béla közli, hogy a TÁVHŐ Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az 
anyagot és  elfogadásra javasolja.
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Dr.  Horogh  Lajos véleménye  szerint  a  módosításra  szükség  van,  hiszen  az 
előírás ezt tartalmazza. A módosítással, a képletek megváltoztatásával egyetért. 
Gondja viszont, hogy nem áll rendelkezésre a képletbe behelyettesített számítás. 
Lehet,  hogy  Lázár  Lajos  úrnak  megvan,  de  miért  okozna  gondot  az,  ha  a 
képletbe a 2005. évi tényszámok behelyettesítésre kerülnének és így világosan 
lehetne látni az elszámolási díjnál a 154180 e Ft hogy jön ki ténylegesen, és a 
hődíj is hogyan lesz 1792,- Ft/GJ. Ez körülbelül háromszáz forintos növekedést 
jelent, illetve a 495,- Ft/GJ ár hogyan csökkent le 393,- Ft/GJ-re. Szeretné, ha a 
rendelkezésre álló anyagból a képletbe behelyettesített értékeket megkaphatnák, 
mert  akkor  le  tudnák  ellenőrizni,  hogy  minden  rendben  van-e.  Megjegyzi 
továbbá,  hogy  az  ügyvezető  igazgató  szabadságfokát  bizonyos  mértékig 
korlátozni  kellene,  mert  vannak  olyan  szerződésmódosítások,  amik  döntően 
befolyásolják  a  hődíj  értékét,  vagy  a  lakosság  felé  a  szolgáltatás  díjban 
okozhatnak  jelentős  változást.  Konkretizálni  kellene  szabadságát  úgy,  hogy 
bizonyos értékhatáron belül szabadon dönthet, a felett pedig testületi döntésre 
legyen szükség. Javasolja,  gondolják át  az illetékesek és valamilyen korlátokat 
határozzanak meg. Véleménye szerint kis tételeket nincs értelme a testület elé 
hozni, de ha az döntően befolyásolná a szolgáltatás árát, akkor azt látni kellene a 
képviselőknek, vagy legalább az illetékes bizottságnak. Hangsúlyozza, ha mások 
ezt nem igénylik, akkor ő szívesen bemegy a TÁVHŐ Kft-hez és megnézi a 
számításokat. Kéri tegyék ezt számára lehetővé.
 
Angyal  András válaszában  előadja,  2005.  évi  tényszámok  nincsenek,  mivel 
2006. január 1-vel indult a fűtőmű. A jelenlegi számok még tervezett számok, 
amelyekben csak az árakat és a tervezett mennyiséget ismerik. A szerződésben le 
van  írva,  amennyiben  ezek  a  mennyiségek  el  fognak  térni  a  valóságban  a 
tervezettől, akkor ez év decemberben megnézik és elszámolnak a TÁVHŐ Kft-
vel. Ha úgy jön össze az elszámolás, hogy vissza kell nekik adni pénzt, akkor azt 
visszautalják a helyi TÁVHŐ Kft-nek. Az pedig már helyi döntés lesz, hogy az 
összeg visszakerül-e a lakosság részére. Kiemeli, ugyanez az elszámolás volt az 
elmúlt évben Tiszaújvárosban és Kazincbarcikán is. Ha azonban úgy jön ki a 
számítás,  hogy  a  TÁVHŐ  Kft-nek  kellene  fizetni,  ezt  sohasem  fogják 
érvényesíteni, mert a TÁVHŐ Kft. sem tudja a lakosságtól pluszban behajtani. 
Hangsúlyozza,  ez  az  ő  kockázatuk,  ezt  bekalkulálták  számításaikba.  Majd  a 
módosítással kapcsolatban megjegyzi. A módosítást azért hajtották végre, mert 
tavaly  augusztus  1-jével,  november  1-jével  és  idén  január  18-val  jelentősen 
megváltoztak a gázárak és a villamos energia átvételi árak. Emiatt, amit a tavaly 
májusban  kiszámoltak  már  nem  volt  aktuális.  Szerencsére  olyan  irányban 
változott, amellyel az átlagárat le tudták vinni 495 forintról 393 forintra. Így a 
rendelkezésre állási díj 106 millióról 154 millióra nem emelkedett, mert a 106 
millió mínusz 106 millió, a 154 millió pedig mínusz 154 millió, vagyis közel 50 
millióval csökkent. Ez jelentette azt, hogy az árban  lefelé tudtak menni.
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Benedek Mihály megjegyzi, az Ózdi TÁVHŐ Kft-hez egy képviselő bármikor 
bemehet,  részére  a  számokat  kérés  nélkül  biztosítják.  Azzal  viszont  nem ért 
egyet, hogy korlátozni kellene az ügyvezető igazgató mozgásterét. A tulajdonosi 
jogokat  gyakorló  önkormányzat,  ugyanis  a  tulajdonosi  érdekek érvényesítése 
céljából  létrehozta a Felügyelő Bizottságot.  Az ő kötelességük, hogy azonnal 
tájékoztassák a tulajdonost, ha a dr. Horogh Lajos úr által említett nagyarányú 
eltérések kerülnének be a rendszerbe. Biztos benne, hogy a Felügyelő Bizottság 
elnöke azonnal jön a testülethez,  ha olyan módosítási  elképzelésekkel találná 
magát  szemben,  ami  rossz  a  szolgáltatást  igénybevevők  számára.  Kéri  dr. 
Horogh  Lajos  urat,  ha  el  tudja  fogadni  ezt  a  választ,  álljon  el  módosító 
javaslatától.  

Dr.  Horogh  Lajos tudomásul  veszi  és  reméli  jelezni  is  fogja  a  Felügyelő 
Bizottság. Megjegyzi azonban, hogy az önkormányzati munka hatékonysága a 
jövőben  meg  fogja  kívánni  azt,  hogy  a  gazdasági  társaságok  még 
hatékonyabban, még célra törőbben, még eredményesebben működjenek. Ennek 
érdekében számos intézkedést kell megtenni. Amennyiben a Felügyelő Bizottság 
e  feladatának maradéktalanul  eleget  tesz  és  ebből  gond,  probléma nem lesz, 
akkor  tudomásul  veszi.  Szeretné,  ha  a  Felügyelő  Bizottság  érezné  azt,  hogy 
komoly tennivalói vannak.

246/SzÜ. 32/KH/2006. (II.09.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi TÁVHŐ Kft.  és az Ózdi Erőmű Kft.  közötti  „Távhőtermelő 
Beruházási  és  Hosszútávú  Hőszolgáltatási  Szerződés”  módosítására 
vonatkozó önkormányzati állásfoglalás

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

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ózdi TÁVHŐ Kft. és az Ózdi 
Erőmű Kft. közötti „Távhőtermelő Beruházási és Hosszútávú Hőszolgáltatási 
Szerződés”  11.1.1.  Elszámolási  Díj  és  11.1.2.  Hődíj  pontokban  rögzített 
árképletét  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal  2006.  február  01-től 
visszamenőleges hatállyal módosítsák.

2.) Felhatalmazza az Ózdi TÁVHŐ Kft.  ügyvezető igazgatóját  az 1.  pontban 
megjelölt módosított szerződés aláírására, valamint a gazdasági társaságokról 
szóló többször módosított  1997.  évi CXLIV. törvény alapján arra, hogy a 
későbbiek során felmerülő módosítások esetén saját hatáskörben járjon el.

Felelős: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2006. február 12.
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Benedek Mihály végezetül arról tájékoztatja a testületet, hogy a mai délután 16 
órára  mindenkinek  a  fakkjában  lesz  a  2006.  évi  költségvetés  tervezetének 
komplett anyaga, amelyet majd a 2006. február 23-án tartandó testületi ülésen 
fognak tárgyalni. Ezzel kapcsolatban pedig a bizottsági elnöki értekezletet 2006. 
február  14-én  13,00  órai  kezdettel  tartják  majd.  Majd  megköszönve  a  mai 
munkát  az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
          jegyző    polgármester
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