
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 8-án 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,  Boda  István,  Chodkiewicz  Károly,  Erdősi  János,  Fazekas  Zoltán, 
Filipcsin  Károly,  Gallyas  Bertalan,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor, 
Kovács  Béla,  Kovácsné  Keller  Ildikó,  Nyerges  Tibor,  Obbágy  Csaba, 
Strohmayer László,  Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos, Varga György 
képviselők

Távol vannak: Bertáné Várnay Ilona, dr. Horogh Lajos, Nagybalyi Géza, Rontó 
József, Soós József és Zsolnai Piroska képviselők 

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

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

vezetője
Vasas Ágostonné  PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Ihász Zoltán Borsod Volán képviselője
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Elmondja, a mai rendkívüli testületi 
ülésen  a  napirendi  pont  megtárgyalása  azért  szükséges,  mert  a  pályázat 
benyújtásának határideje elég közeli. Bejelenti továbbá, hogy az ülésről Bertáné 
Várnay Ilona, dr. Horogh Lajos, Nagybalyi Géza, Rontó József, Soós József és 
Zsolnai  Piroska  képviselők  távol  maradnak,  majd  megállapítja  az  ülés 
határozatképes. Kéri, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő napirendet fogadja el.

Napirend:

1.)  Javaslat  a  helyi  autóbusz közforgalmú közlekedéshez normatív támogatás 
igénylésére 

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság



1.) napirend
    
Javaslat  a  helyi  autóbusz  közforgalmú  közlekedéshez  normatív  támogatás 
igénylésére

Erdősi János elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a testületi 
ülés előtt megtárgyalta az előterjesztést és az abban foglaltakkal egyhangúlag 
egyetért.  Ugyanakkor  kiemeli,  hogy  az  ülésen  elhangzott,   kérjék  fel  a 
Közrendvédelmi Bizottság elnökét  vegye fel  a  kapcsolatot a rendőrséggel,  és 
szervezzék  meg,  hogy  a  járőrök  a  buszon  is  utazva  vigyázzanak  a 
közbiztonságra a lopások elkerülése érdekében.

Ihász Zoltán megjegyzi, ideális esetben közel 39 millió forint körül alakulhat a 
támogatás  a  központosított  előirányzatból  történő  támogatással  együtt. 
Sajnálatosan ez így is elmarad 4-5 millió forinttal a tervezettől, de bízik abban, 
hogy a későbbiekben az is meg fog majd jelenni a gazdálkodásukban.

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

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

287/SzÜ. 48/KH/2006.(III.08.) számú határozat

Tárgy: A  helyi  autóbusz  közforgalmú  közlekedéséhez  normatív  támogatás 
igénylése

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

A  Képviselő-testület  szükségesnek  tartja  a  helyi  autóbusz  közforgalmú 
közlekedés normatív támogatásáról szóló 12/2006. (II. 28.) GKM-BM együttes 
rendelet alapján normatív támogatás igénylését.

1.) Kinyilatkozza, hogy

a./  a  helyi  autóbusz  közforgalmú  közlekedés  működtetéséhez  (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a BORSOD VOLÁN 
Zrt. részére az 1/2006. (II. 24.) sz. rendeletével jóváhagyott Ózd város 2006. 
évi  költségvetésében  17.000  e  Ft  vissza  nem  térítendő  önkormányzati 
támogatást biztosít, 
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b./  a  helyi  autóbusz  közforgalmú  közlekedést  a  BORSOD  VOLÁN  Zrt-vel 
fennálló  közszolgáltatási  szerződés  alapján  2006.  január  1-jétől  2006. 
december 31-éig folyamatosan fenntartja.

Az igénylést a rendeletben meghatározott határidőig be kell benyújtani.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  igényléssel  kapcsolatos  további  szükséges 
nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester
    PH. Műszaki Ügyosztály vezetője
    PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: 2006. március 10., ill. értelemszerűen

2.)  A  megítélt  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználásáról  a  2006.  évi 
költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni.

Felelős: Polgármester
    PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: 2006. évi költségvetés beszámolója

Benedek Mihály ezután a részvételt megköszönve az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós    Benedek Mihály
         jegyző          polgármester
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