
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án 
a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Battyányi  József,  Bertáné 
Várnay Ilona, Boda István, Chodkiewicz Károly, Erdősi János, Fazekas Zoltán, 
Filipcsin Károly, Galyas Bertalan, Halászné Berecz Tünde, dr.  Horogh Lajos, 
Kiss  Sándor,  Kovács  Béla,  Nagybalyi  Géza,  Nyerges  Tibor,  Obbágy  Csaba, 
Rontó József, Soós József,  Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, 
Tartó Lajos, Varga György, Zsolnai Piroska képviselők

Távol volt: Bárdos István, Kovácsné Keller Ildikó 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 
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Kovács György városi főmérnök 
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Beszeda István könyvvizsgáló
Ruszkai József BAZ Megyei Rendőrfőkapitány helyettes
Pinkóczi József Ózd Város Rendőrkapitánya
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Pók Elemérné Szociális, Egészségügyi Gazdasági Központ 

vezetője
Egyed Gréta Területi Szociális Gondozási Központ vezetője
Rékai Jánosné Kézenfogva Gondozóház vezetője
Nyerges Tiborné Esély Gondozóház vezetője
Barczi Orsolya Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Lázár Lajos Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
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Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja.  Elmondja,  Bárdos  István  képviselő  úr 
egészségi állapota, Kovács Keller Ildikó pedig iskolai elfoglaltsága miatt nem 
tud a testület munkájában részt venni. Javasolja, hogy a VÍZMŰ Kft. üzletrész 
értékesítéssel  kapcsolatos  előterjesztést  17/b.)  napirendi  pontként,  zárt  ülés 
keretében tárgyalják meg, valamint javasolja 22/b.) napirendi pontként történő 
felvételét a közhasznú foglalkoztatásról szóló tájékoztatónak.

Fazekas Zoltán a polgármester úr napirendi ponthoz fűzött javaslatai ellen kíván 
felszólalni.  Nem  tartja  jó  és  helyes  gyakorlatnak,  hogy  nagy  jelentőségű 
kérdésekkel kapcsolatos előterjesztéseket az ülést előtt kapnak kézhez kiosztásos 
anyagként.  Nehezményezése  különösen  a  VÍZMŰ  Kft.  visszavásárlásával 
kapcsolatos  előterjesztésre  vonatkozik,  amely  nagy  jelentőségű  vagyoni 
kérdéseket tartalmaz. Tiltakozik továbbá a zárt ülés keretében történő tárgyalását 
illetően is. 

dr.  Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében 
Ózd város jelenlegi helyzetéről, valamint a „hely szelleméről” kíván szólni.

Rontó  József a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend 
keretében két témakörben szeretne szólni: peremterületi ügyben és a képviselői 
joggyakorlás egyes kérdéseiről.

Halászné  Berecz  Tünde a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok 
keretében a Csépányi Kábel TV-val kapcsolatban és egy ózdi belterületen lévő 
szórakozóhely nyitvatartási rendjével kapcsolatban kíván hozzászólni.

Battyányi József a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében a 
sportcsarnokban uralkodó állapotokról szeretne beszélni.

Kovács Béla a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok napirenden belül 
a Területi Bizottságokkal kapcsolatosan kíván szólni.

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

Benedek Mihály megállapítja, hogy 24 fő képviselő van jelen a teremben.
 
Benedek Mihály javasolja a VÍZMŰ Kft-vel kapcsolatos előterjesztés zárt ülés 
keretében történő megtárgyalását. Kéri, szavazzanak erre vonatkozóan.
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A Képviselő-testület  17  igen  szavazattal,  6  nem,  1  tartózkodás  mellett  a 
javaslattal egyetért.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirendi pontok 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett az alábbi 
napirendet fogadja el:

Napirend:

1/a.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (……) számú rendelet-tervezete a 
2005. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő:  Polgármester

b.) Tájékoztató  az  Ózd  városi  Önkormányzat  2005.  évi  egyszerűsített 
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Előterjesztő: Polgármester

2.) Javaslat a 2005. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Polgármester

3.) Javaslat a Szociális Diszkontbolt 2005. évi nyerségének felhasználására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 

4.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (……) számú rendelet-tervezete a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  16/2003.  (VII.23.) 
számú rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 

5.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (……) számú rendelet-tervezete a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról  és  azok 
igénybevételéről szóló 9/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
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6.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (…..) számú rendelet-tervezete a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 
szóló 3/2004. (II.12.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 

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

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság 

8.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (…..) számú rendelet-tervezete az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások-  és  helyiségek  elidegenítéséről 
szóló 34/2004. (XII.30.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság 

9.) Javaslat a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 
költségvetési keret felhasználására

Előterjesztő:  Közrendvédelmi Bizottság
Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

10.) Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához és a Szociális 
és  Egészségügyi  Gazdasági  Központhoz  tartozó  intézmények  2006.  évi 
költségvetési előirányzatainak jóváhagyására

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

11.) Beszámoló  Ózd  város  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Ózd város rendőrkapitánya

12.) Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2005.  évi 
tevékenységéről.  Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és 
eredmény-kimutatás jóváhagyására, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek 
meghatározására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
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13.) Beszámoló  az  ÓZDINVEST Kft.  2005.  évi  tevékenységéről.  Javaslat  a 
mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyására a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

14/a.) Az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2005.  évi 
egyszerűsített  éves  beszámolójának  elfogadása,  a  2006.  évi  üzleti  terv 
meghatározása 

Előterjesztő: Ózdi városi Televízió Közhasznú társaság 
ügyvezető főszerkesztője

b.) Közhasznúsági  jelentés  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság 
2005. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 
ügyvezető főszerkesztője

15.) Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  2006.  évi  gép-műszer  beszerzés 
céltámogatási igényének benyújtására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

16.) Beszámoló a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 

17.) Javaslat  önkormányzati  nyilatkozat  megtételére  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó 
2006. évi igény benyújtásához 

Előterjesztő: Polgármester

18.) Javaslat a 350 M Ft folyószámla hitel felvételére

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

19.) Javaslat  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  ügyvezetőjének 
2006. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester
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20/a.) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője 
részére 2005. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére

Előterjesztő: Polgármester

b.) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetőjének 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

c.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 2006. 
évi prémiumfeladataira

Előterjesztő: Polgármester

21.) Javaslat  az  ÓZDINVEST  Kft.  ügyvezetője  részére  2005.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és a 2006. évi díjazásra 

Előterjesztő: Polgármester

22/a.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

22/b.)  Javaslat  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft.  23,3 %-os üzletrésze visszavásárlásával 
összefüggő önkormányzati tulajdonosi állásfoglalás kialakítására

Előterjesztő: Polgármester

23/a.) Javaslat  a  2006.  évi  belvízrendezési,  közvilágítási  és 
temetőfejlesztési keret felosztására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

b.) Javaslat  az önkormányzati  közhasznú foglalkoztatás létszám és saját  erő 
felhasználásáról szóló 45/KH/2006.(II.23.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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24.) Javaslat  a  Sajó-Völgye  MG  Általános  Szövetkezet  ingatlan  felajánlása 
elbírálására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

25.) Javaslat a 40/2003. (III.27.) Kormányrendelet alapján kárenyhítésre került 
ingatlanok tulajdonosi felajánlásainak elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

27.) Javaslat az Ózd-Hódoscsépányi Sportpályán lévő faház hasznosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

28.) Javaslat  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  (3600  Ózd, 
Árpád vezér út 13.) helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

29.) Javaslat  pályázat  benyújtására  az  Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és 
Esélyegyenlőségi  Minisztérium  közterületi  játszóterek  létesítésének  és 
fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívásra

Előterjesztő: Polgármester

30.) Javaslat  az  Ózd Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

31.) Javaslat a Városi Könyvtár állományának pályázatos támogatással történő 
gyarapítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság
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32.) Javaslat a 2006. évi városi image keret felosztására

Előterjesztő:  Művelődési és Oktatási Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság 

33.) Javaslat  a  társadalmi  sportegyesületek  2006.  évi  önkormányzati 
támogatására

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság

34.) Javaslat  Tanuszoda  Projekt  Részvételi  Felhívás  módosításának 
jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

35.) Tájékoztató  a  2005.  évi  Környezetvédelmi  Intézkedési  Terv 
végrehajtásáról, javaslat a 2006. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság

36.) Tájékoztató  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  50.  évfordulójára 
állítandó köztéri képzőművészeti alkotás zsűrizésének eredményéről

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

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

Előterjesztő: Polgármester

38.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

-.-.-
Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  városi  rendőrkapitányság 
részéről  érkezett  egy  kérés,  hogy  az  Ózd  Város  közbiztonságáról  szóló 
beszámolót a szünet után tárgyalják meg.

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

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (……)  számú  rendelet-tervezete  a 
2005. évi költségvetésének teljesítéséről

Benedek  Mihály elmondja,  a  zárszámadást  és  a  pénzmaradvány  elszámolást 
évről évre áprilisban terjesztik a Képviselő-testület elé. Mivel április 20-ig nem 
várható,  hogy Képviselő-testületi  ülést  lesz,  márpedig az ÖNHIKI pályázatot 
jóváhagyott zárszámadás és pénzmaradvány elszámolás csatolásával lehet csak 
benyújtani, már március hóban szükséges volt ezen előterjesztések elkészítése. 
Az  elmúlt  év  decemberében  a  Képviselő-testület  módosította  a  2005.  évi 
költségvetést, amely minden előirányzat-változást a bevételeknél és kiadásoknál 
egyaránt tartalmazott. A módosításhoz képest egyetlen érdemi változás történt. A 
TESCO Global Rt. a telekértékesítés vételárának második, az egész vételár 80 
%-át kitevő részletét az elmúlt év végéig nem utalta át, mivel nem volt lehetőség 
az elmúlt év végére a monitoring kutak elkészítését és átadását végrehajtani. Ez 
az árbevétel ez év februárjában érkezett meg az önkormányzat számlájára, így 
2005. végén ez az összeg nem fejlesztési céltartalékként maradt meg, hanem az 
ez évi költségvetés bevételei  között  lett  előirányozva.  Az előterjesztéshez két 
ponton  kíván  csatlakozni,  hangsúlyozva  a  számszaki  és  indoklási  részben 
megfogalmazottakat. Az egyik a gépjárműadó bevételek alakulása. Az indoklási 
részben szerepel, hogy 7,5 M Ft az az adóbevétel kiesés, amit az ún. súlyosan 
mozgáskorlátozott  személyek részére törvényi  előírás  alapján kell  biztosítani. 
Ezek a személyek egyben sokan is vannak. Számára nehezen hihető, hogy az 
elmúlt év végén  nyilvántartott 8 ezer darab személygépjárműből 735 darab, az 
összes  járműállomány  9,2  %-a  súlyosan  mozgáskorlátozott  személyekhez 
kapcsolódik.  Nem  arra  gondol,  hogy  ténylegesen  ennyi  súlyosan 
mozgáskorlátozott  személy  van Ózdon,  aki  gépjárművel  közlekedik,  mert  az 
nyilvánvalóan  képtelenség.  Mentes  a  gépjárműadó  fizetése  alól  az  a  közeli 
hozzátartozó is,  aki  – a mozgáskorlátozott  személy nyilatkozata alapján – az 
adott településen lakik és rendszeresen szállítja gépjárművével az esetleg nem is 
közös  háztartásban lakó mozgáskorlátozott  személyt.  Úgy gondolja,  hogy ez 
beleillik  azoknak  a  jogszabályoknak  a  sorába,  amelyek  az  állami  vagy 
önkormányzati  források  megcsapolását  teszik  lehetővé  arra  valójában 
jogosulatlan  személyek  részére.  Ezt  az  anomáliát  fogja  jelezni  a 
Pénzügyminisztérium  részére  -  annál  is  inkább  -,  mert  ez  kifejezetten  az 
önkormányzati bevételeket csökkenti. Nem szeretné, ha bárki is félreértené, nem 
a valóban mozgáskorlátozott  személyek kedvezményeit  kívánják csökkenteni, 
csak szeretnék megállítani azt a folyamatot, amely más városokban is elindult. 
Hangsúlyozza, nem olcsó és kis súlyú autókról van szó. A másik dolog, amit 
hangsúlyozottan  szóvá  tesz,  az  a  költségvetésben  megfogalmazott 
beruházásokhoz  és  felújításokhoz,  különösen  a  lakóterületeken  megvalósuló 
kommunális  feladatokhoz  kapcsolódik.  Az  elmúlt  évi  költségvetésben  is 
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egyértelművé  vált,  az  idei  költségvetésben  pedig  már  a  rendeletben  is 
megfogalmazta, s a költségvetés tárgyalásakor szóbeli kiegészítésében külön is 
kitért  rá,  hogy a képviselő nem ügyintéző, nem műszaki  szakember és nincs 
feljogosítva arra, hogy a költségvetésben tartalékként megjelölt összeg terhére 
árajánlatokat kérjen, megrendeléseket adjon ki. Egy hónap telt el a költségvetés 
jóváhagyása  óta,  s  már  ismételten  előfordultak  ilyen  esetek.  Szeretné 
egyértelművé  tenni,  hogy  a  képviselői  intézkedésre  elindított  megvalósítást, 
legyen  az  ajánlatkérés,  vagy  szerződéstervezet  megkérése,  vagy  bármi  más 
konkrét intézkedés, előzetes megállapodás, nem fogják engedélyezni. Az éves 
költségvetés  úgy gondolja,  hogy összességében  az  eredeti,  illetve  módosított 
előirányzatok teljesítésére irányult, s azokat – néhány indokolható áthúzódástól 
eltekintve – sikerült  is  teljesíteni.  Az év közben realizált  pótlólagos források 
jelentősen  bővítették  -  különösen  az  intézményi  körben  –  a  kiadási 
lehetőségeket,  s  intézményeink  széles  körben  éltek  is  a  pályázatok,  a 
szakképzési  hozzájárulás és egyéb források bevonásával.  A felhalmozási  célú 
kiadások az összes költségvetési kiadás 14-15 %-át érték el,  az elmúlt 10-15 
évben ez az arány ennek kb. fele volt. Ebben pénzügyi teljesítés szempontjából 
még nem szerepel a 3 nagy projekt: a Kaszinó, az Október 23. tér és a régi Falu 
utcáinak, területeinek rekonstrukciója, az Olvasó felújítása, és a Rendelőintézet 
rekonstrukciója, amelyek a város egésze szempontjából meghatározó fontosságú 
létesítményekhez kapcsolódnak. Úgy gondolja, hogy a 2005. évi költségvetés 
több  vonatkozásban  jó  előkészítést,  jó  alapot  jelent  az  ez  évi  költségvetés 
teljesítéséhez is, amelyet a korábbinál is nehezebb pénzügyi feltételek mellett, a 
jövőbeni  gazdálkodás  sokkal  szigorúbb  kondícióira  is  felkészülve  kell 
végrehajtani.

Boda  István elmondja,  hogy  a  2005.  évi  költségvetés  teljesítéséről  készített 
jelentést  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta.  Néhány  gondolatot  kíván 
hozzátenni az előterjesztéshez. A bizottság megállapította, hogy a felhalmozási 
bevételek tekintetében sikeres volt az év, a 4 éves gazdasági program időarányos 
részét visszatükrözte. Azt viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy növekedett a 
mozgáskorlátozottak  számára  biztosított  mentességek  száma.  Ha  az  egyéb 
működési  kiadásokhoz  hozzátesznek  négy  millió  forintot,  marad  néhány 
évközben jelentkező feladatra. Minden képviselő meg szokta kapni a bevételi és 
pályázati  mutatókat,  amelyből  érdekes  összefüggések  mutathatók  be. 
Elismerésre  méltónak  tartja  az  intézményi  pályázati  munkát.  Az  intézményi 
kapacitások kihasználtsága  hellyel-közzel  megfelelő,  az  óvodáknál  egy kicsit 
alacsonyabb.  Csökkent  az  intézményi  létszám  111  fővel.  A  Kistó-tetőn 
javasolják a nyomásfokozó minél hamarabb történő elkészítését. Azt az ígéretet 
kapták, hogy július 30-ig a problémát meg fogják oldani. A Pénzügyi Bizottság 7 
igen szavazattal támogatja a beszámoló elfogadását.
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Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  rendelet-tervezet  elfogadását 
támogatja.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezet  elfogadását  4  igen  szavazattal 
támogatja.

Zsolnai Piroska ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolja.

Tartó Lajos elmondja, az Ifjúsági és Sport Ügyosztály egyhangúlag javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását.

Nyerges Tibor úgy gondolja, a beszámolóban néhány, elsősorban nem pozitív 
gondolatot észre kell venni. A város újra visszakerült az ÖNHIKI-s települések 
sorába, amelyet korábban egyszer már sikerült elkerülni. A 4. számú melléklet 3. 
oldalán található a Városháza bővítés, amely komoly kiadást jelentett, valamint 
az ehhez kapcsolódó régi városháza kialakítása és bútorok beszerzése, amely 53 
M Ft-ot tesz ki. Ezen kívül a 3. számú melléklet 11. oldalán a Polgármesteri 
Hivatal címszónál találkozhatnak a létszámkeret 3 fős növelésével. 2006. évben 
újabb 3 fős létszámbővítés történt, miközben az intézményekben folyamatosan 
arra kérik a vezetőket, gazdálkodjanak jól. Úgy gondolja, hogy tartani fogják 
magukat ahhoz, amit a Polgármesteri Hivatal bővítése óta minden alkalommal 
elmondanak. Ezt a beruházást teljesen indokolatlannak tartják, különösen azért, 
mert  kiderült,  hogy  a  volt  járási  hivatal  földszintje  megürült.  Néhány millió 
forintból használhatóvá lehetett volna tenni, oda el lehetett volna helyezni az 
okmányirodát vagy a szociális ügyosztályt,  amivel a zsúfoltságot csökkenteni 
lehetett  volna.  Úgy  gondolja,  ez  elegendő  ahhoz,  hogy  miért  nem  tudják 
elfogadni az előterjesztést.

dr. Horogh Lajos szerint a költségvetésnek vannak előnyei és hátrányai is. Az 
előnyöket Boda István jól összefoglalta, egyetért az általa elmondottakkal. 1-2 
problémára  ráirányítja  a  figyelmet,  hogy  tanuljanak  belőle,  vonják  le  a 
következtetést és ne kövessenek el hibát. A költségvetést nagyon komolyan kell 
venni.  Azt  tapasztalja,  voltak  nagyságrendi  eltérések.  2005.  december  21-én 
hagyták  jóvá  a  módosított  előirányzatra  vonatkozó  előterjesztést  és  10  napi 
esemény 1  Mrd Ft-os  nagyságrendben elmozdította  az  eredeti  előirányzattól. 
Figyelni  kell  arra,  hogy  ilyen  nagyságrendű  eltérések  ne  következzenek  be. 
Ennek bizonyára vannak okai, egy része összefügg a TESCO dolgaival. Ennek 
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vizsgálatára még nem volt ideje, de úgy gondolja, ezt mások el fogják végezni. 
Amennyire  örömteli,  hogy  a  beruházásoknál,  felújításoknál  elmozdulások 
történtek, amelyek messzemenően a város érdekeit szolgálják, és az ózdiak nagy 
örömmel  fogadják,  annyira  megdöbbentő,  hogy  48,4  %-ban  sikerült  csak  a 
teljesítés.  Kérdése,  a  tervezésnél  volt  a  hiba  vagy  a  megvalósításnál?  Ezt 
mindenképpen  értékelni  kell.  A  beruházásoknál  a  teljesítés  80  %-os,  ez 
nagyjából elviselhető, de véleménye szerint ebből is le kell vonni a tanulságokat. 
A kórház ügyét tekintve nem tartja egyértelműnek az indoklást. Úgy próbálják a 
bevételkiesést megfogalmazni, hogy a teljesítmény korlátozott. Ez nem jelenti a 
tervezett  bevételek  csökkentését.  Egy  meghatározott  teljesítmény,  az 
ellentételezés arányos a ráfordítással, ha ezt a szintet elérik, degresszívvé válik. 
Mindenképpen  a  tervezett  érték  felett  kellett  volna  teljesíteni,  amely  az 
eredményre jelentett volna kedvezőtlen hatást, mert a bevételek nem fedezik a 
kiadásokat.  Ennek  nem a  degresszivitás  az  alapvető  oka,  hanem a  tervezési 
probléma.  Nem  tudja  senki  megmagyarázni,  hogy  ez  hogyan  függ  össze  a 
degresszivitással.  Ez  az  elmaradás  az  önkormányzatot  is  intézkedések 
megtételére  kényszerítette.  Másrészt  a  kórházon  belül  is  bizonyos 
intézkedéseket kellett tenni, amelynek egy része a betegek rovására is történt. 
Nagyra értékeli viszont, hogy a kórház próbálja a problémát megoldani, de több 
őszinteség kellene a bevételek elmaradásának indokolásában. A Polgármesteri 
Hivatalnál a kiadásoknál több, mint 1 Mrd forint az elmaradás. Úgy gondolja, 
ennek más okai  is  vannak.  Ez az  1 Mrd Ft  bizonyos  dolgok elmaradásának 
következménye. A maga részéről elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Rontó  József a  beszámolóból  kiemel  néhány  várospolitikát  alapvetően 
meghatározó  tényezőt.  Elmondja,  az  elmúlt  időszakban  növekedett  a 
munkanélküliek  száma,  amelyet  az  is  bizonyít,  hogy  az  önkormányzati 
intézményrendszerben is  111 fővel  csökkent  a  foglalkoztatottak létszáma.  Az 
Almási  Balogh  Pál  Kórház  esetében  a  2003.  évi  költségvetésben  a 
foglalkoztatottak száma 759 főben volt  meghatározva, ebben a beszámolóban 
viszont  a  tényleges  foglalkoztatotti  létszám  495  fő.  A  város  egyetlen 
intézményében sem történt még ilyen arányú változás. Úgy gondolja, ennek a 
változásnak a szükségessége komoly indokolást igényel a közvélemény részére. 
A segélyezettek száma 12,7 %-kal emelkedett, a gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők száma 5322 fő. Ez a 18 éven aluli gyerekek 62,6 %-a. Mindezt azért 
említi, mert a város társadalmában zajló folyamatok, nehézségek költségvetési 
problémát  is  okoznak.  Elismeri  emellett,  hogy  a  város  ebben  az  évben  egy 
speciálisabb, nagyobb bevételhez tudott jutni az értékesítések kapcsán, azonban 
az elkövetkező években ezeknek a  kérdéseknek a  tervszerű,  tudatos kezelése 
más elgondolásban kellene a költségvetésben szerepeljen.

Battyányi József kifogásolja, hogy nem mindegyik bizottsági elnök mondta el 
véleményét  az  előterjesztéssel  kapcsolatban.  Kéri,  valamennyien  ismertessék 
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bizottságuk álláspontját.

Kiss Sándor felhívja a képviselő úr figyelmét,  hogy amelyik bizottsági elnök 
hozzászólásra  jelentkezik,  annak  minden esetben  megadja  a  szót.  Arról  nem 
tehet, ha nem kér szót mindegyikőjük.

Battyányi  József felfigyelt  arra,  hogy  Tartó  Lajost  viszont  felszólították, 
mondjon véleményt. 

Kiss Sándor ismételten tájékoztatja a képviselő urat, hogy amilyen sorrendben 
megjelenik a hozzászóló neve a monitoron, ő úgy adja meg a szót. Nem érti ezt 
a rosszindulatú hozzászólást.

Battyányi  József kérdése,  hogy  utólag  nem  szólhatnak  hozzá  a  bizottsági 
elnökök?

Kiss  Sándor elmondja,  nem  szerepel  egyik  bizottsági  elnök  neve  sem  a 
monitoron.

Battyányi  József ismerteti,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta  és  elfogadását  nem  támogatja.  Jegyző  úrhoz  kérdése,  hogyha 
valaki a bizottsági ülésről távozik, akkor a szavazatát az eredménybe be lehet-e 
venni?

dr.  Csiszár  Miklós válasza,  az  Önkormányzati  törvény teljesen  egyértelműen 
fogalmaz ebben a kérdésben, miszerint a jelenlévő képviselők szavazhatnak, a 
távollévő szavazatát nem lehet beszámolni az eredménybe.

Battyányi  József kéri,  ebben  az  esetben  a  Kisebbségi  Bizottság 
jegyzőkönyvében vegyék semmisnek Boda István szavazatát.

Kispap  Károly próbál  a  kérdések  sorrendjében  válaszolni.  Nyerges  Tibor 
kérdése  az  ÖNHIKI-re  vonatkozott.  Elmondja,  nem örül  ő  sem,  hogy  ismét 
ÖNHIKI támogatásra szorul a város. Arról van szó, hogy Ózd intézményeinek 
működéséhez  kiegészítő  állami  támogatásra  szorul,  azt  viszont  hogy  milyen 
mértékben,  még  nem  lehet  tudni.  A  Városháza  bővítés  kiadásait  érintő 
felhasználás  a  meghatározott  költségvetésben  és  éves  előirányzatokon  belül 
maradt. A Polgármesteri Hivatalon belül történt tavalyi 3 fős létszámnövekedést 
rendelet tartalmazta. A 3 főből 1 létszám az ifjúsági referensi munkakör, a másik 
2 létszám a kistérségi revizorokat jelenti, mivel ezt a feladatot a hivatal látja el 
jogszabálynak megfelelően. A jelenlegi 4 fős bővítésből 2 fő ismét a két revizor, 
amely  munkakör  fedezetét  kistérségi  pénzből  biztosítják,  valamint  1  fő  a 
városrehabilitációban  foglalkoztatott  létszám,  1  fő  pedig  a  számítástechnikai 

1



munkatárs,  amelyet  a  költségvetésben  részletesen  indokoltak.  Horogh  Lajos 
kérdésére  válasza,  hogy  a  december  18-i  testületi  ülésen  a  költségvetés 
módosításánál a módosított bevétel 11.985 M Ft, jelenleg pedig 11.602 M Ft. A 
különbözet a TESCO értékesítés árbevételének áthúzódásából adódik. Ez egy 
pénzügy-technikai  dolog,  mert  ha  befizette  volna  a  TESCO,  akkor  a 
céltartalékba hozták volna át, így viszont az ez évi előirányzat között szerepel. A 
felújítások nem azért maradtak el, mert nem rendelték meg vagy nem hajtották 
végre, hanem mert kényszerpályára kerültek. Az útfelújításokhoz hozzá lehetett 
volna kezdeni  decemberben és akkor a terv teljesült  volna, de úgy gondolja, 
nagyobb kárt okoznak, ha ezeket a munkákat a téli hónapokban végzik el. Így 
ezek a feladatok áthúzódtak erre az évre, és a felújítások között szerepelnek. 
Ugyanez vonatkozik a beruházásokra, elsősorban az Olvasó címzett támogatása 
húzódott  át,  plusz  egy  200  M  Ft-os  előleg,  amelyet  a  ROP 2.2  közterület 
rekonstrukciójára kaptak előleg címszó alatt. A kórház tekintetében is tervezték 
a bevételt az éves költségvetésben 2.175 M Ft-tal. A tényleges teljesítés 1.945 M 
Ft  bevétel  volt  a  TB-től.  Ez  kevesebb  200  M  Ft-tal,  azonban  a  kiadás  is 
kevesebb, mert a működés szempontjából érdemileg nem oszt és nem szoroz, ha 
kevesebb a TB bevétel, mert ebben az esetben a kiadás is elmarad. Baj az, ha 
degresszív teljesítmény finanszírozás van, mert akkor egy esetszám felett egy 
lábtörés esetén a gyógyításra az összeget nem egyszerre kapja meg a kórház, 
hanem több alkalommal. Rontó úr kérdése a létszámcsökkentésre vonatkozott. 
Két alkalommal volt  testület előtt a kórházi létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
előterjesztés,  amelyet  a  költségvetési  törvény  alapján  végre  kellett  hajtani. 
Ezenkívül  is  történt  még  létszámcsökkentés,  de  ez  a  vállalkozás  keretében 
történő  foglalkoztatással  volt  kapcsolatos.  Ez  természetesen  nem  szerepel  a 
teljes foglalkoztatotti létszámban.

dr. Horogh Lajos a költségvetési rendelet ilyen mértékű fellazításával nem ért 
egyet. Az útfelújításoknál nem tudták, hogy tél van és nem lehet elvégezni a 
munkát 9 nap alatt? A kórház nem tudta időben, hogy baj van? Nem javasolja, 
hogy lazítsák a költségvetési fegyelmet.

Kispap Károly kétségtelennek tartja, hogy nem helyes, de vajon milyen negatív 
következménye származik az önkormányzatnak abból, ha a 200 M Ft megmarad 
és ugyanúgy jelentkezik a költségvetésben pénzmaradványként? Probléma akkor 
lett  volna,  ha  ragaszkodnak  a  téli  munkákhoz.  Az  technikai  kérdés,  hogy 
meghagyják-e  az  előirányzatot  vagy  áthozzák  pénzmaradványként.  Nem  lát 
hibát az önkormányzatnál, amiért nem teljesültek a tervek, mert értelmetlen lett 
volna a feladatot elvégezni télen.

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a kórház menedzsmentjével elég 
sokat  tárgyalnak a  likviditási  terv  készítése  miatt  és  hogy milyen megoldást 
találjanak arra az esetre, ami a kórházban megfigyelhető. A volumen-korlát nem 
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oka  a  bevételnek,  mert  ez  100  %  eredményt  mutat,  de  utána  degresszíven 
csökken  a  kórház  bevétele  és  növeli  a  hiányt.  Hozzáteszi,  az  egészségügyi 
finanszírozás nemcsak az ózdi kórházat hozta ilyen helyzetbe. Reméli, ha lezárul 
a kampányidőszak és eljön a nyugalom hónapja, akkor az egészségügyi reform 
részeként  a  kórházak  hosszútávú  működésére,  egy  meghatározott  cél  elérése 
érdekében olyan döntések születnek, amelyek segítséget nyújthatnak számukra. 
Több  intézkedést,  elképzelést  kidolgoztak  és  dr.  Tóth  István  országgyűlési 
képviselővel, Kiss Sándor alpolgármesterrel, valamint az OEP főigazgatójával 
együtt folyamatosan tárgyalnak, hogy megoldást találjanak a kórház működési 
problémáira.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület  18  igen  szavazattal,  5  nem,  1  tartózkodás  mellett 
megalkotja

Ózd Város Önkormányzata
7/2006. (III.31.) számú rendeletét

az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2005.  évi 
költségvetés teljesítéséről készült beszámolót és az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2005.  évi  költségvetés 
teljesítését

             11.601.636 E Ft bevétellel,
                         11.053.814 E Ft kiadással és
                                          547.822 E Ft záró pénzkészlettel

állapítja meg.
2.§

Az 1.§  szerinti  bevételi  főösszeg források szerinti  részletezését  az 1.  számú 
melléklet, címenkénti  részletezését a  2. számú melléklet,  a  kiadási  főösszeg 
címek, alcímek és kiemelt előirányzat-csoportonkénti részletezését a  3. számú 
melléklet tartalmazza. 
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3.§

 A Polgármesteri Hivatal  3.171.839 E Ft teljesített kiadásainak részletezését a 4. 
számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az önkormányzati támogatások teljesítésének intézményenkénti alakulását az  
5. számú melléklet tartalmazza.

5. §

 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 
6. számú melléklet tartalmazza.

6.§

Az  Önkormányzat  2005.  évi  vagyonkimutatását  a  7.  számú  melléklet,  a 
működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 8. számú melléklet, a 
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 

7.§

(1) A módosított költségvetési pénzmaradvány összege 466.426 E Ft, melyből a 
Társadalombiztosítási  Alapból  folyósított  pénzeszközök  maradványa  
470 E Ft.

(2) A  pénzmaradvány  intézményenkénti  felosztásáról  külön  határoz  a 
Képviselő-testület.

8.§

A Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  2005.  évi  költségvetés  módosítására 
vonatkozó 35/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet hatályba lépését követő 
központi  és  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat  módosításokat  és 
szerkezeti változásokat.

9.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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1/b.) napirend

Tájékoztató az Ózd városi Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített költségvetési 
beszámolójának könyvvizsgálatáról

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltak elfogadását támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  20  igen szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

137/SzÜ. 49/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy:     Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  2005.  évi  egyszerűsített 
beszámolójának könyvvizsgálatáról.

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

1.) A  Képviselő-testület  a  könyvvizsgálói  jelentésben  foglaltakat  tudomásul 
veszi  és  a  könyvvizsgálói  záradékkal  ellátott  2005.  évi  egyszerűsített 
beszámolót elfogadja.

2.) A  2005.  évi  egyszerűsített  beszámoló  közzétételéről  és  az  Állami 
Számvevőszéknek történő megküldéséről gondoskodni kell.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. június 30.

2.) napirend

Javaslat a 2005. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében elmondja, az előző évi pénzmaradvány 
elszámolásának  az  államháztartási  törvényben  rögzített  szigorú  szabályai 
vannak, s ezt figyelembe véve végezték el a tavalyi pénzmaradvány felosztását. 
Az  előterjesztés  2.  számú  melléklete  tartalmazza  tételesen,  hogy  milyen 
feladatokhoz,  milyen  összegek  kerülnek  majd  ez  évben  a  költségvetésben 
pótlólag beépítésre.  E szerint  10,6 M Ft az a szabad pénzmaradvány, amit a 
2007. évi pályázatos beruházásokhoz, felújításokhoz önerőként tartalékolnának. 
Az éves költségvetésben előirányzásra került az Alsófokú Oktatási Gondnokság 
áthelyezése a Hivatalház II.  épületébe, s  ezt követően mód nyílik a Nevelési 
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Tanácsadó  területbővítésére,  végleges  elhelyezésének  megoldására  is.  Ez 
utóbbira  a  költségvetés  nem  tartalmazott  előirányzatot,  a  szűkös  pénzügyi 
lehetőség miatt arra gondolva, hogy a Gondnokság kiköltözésével egy tisztasági 
festés  is  elegendő lesz a jelenleg is  használt  helyiségek továbbműködéséhez. 
Időközben felmérésre, áttekintésre kerültek a leendő elhelyezés részletes igényei 
is, s célszerű azt már most úgy megoldani, hogy a későbbiekben a már működő 
intézménynél  ne  kelljen  további  felújításokat,  átalakításokat  végezni. 
Előterjesztőként kéri, hogy a pénzmaradvány elszámolás 2. számú mellékletében 
a 2007. évi pályázatokhoz tartalékolt önerők előirányzatát 9 M Ft-ra módosítsák, 
s  a  megmaradó  1.583  E  Ft-ot  pedig  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények 
Gondnoksága pénzmaradványához építsék be a Nevelési Tanácsadó már említett 
elhelyezési  feltételeinek  kialakításához.  Kéri,  hogy  ennek  megfelelően  a 
pénzmaradvány elosztásra vonatkozó előterjesztés fogadják el.

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
megállapítja,  követi  az  előző  évek  gyakorlatát,  hogy  a  megmaradt  pénzeket 
visszajuttatják.  Egyetértettek,  hogy  a  pályázati  önerőhöz  kell  a  maradványt 
hozzátenni. 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, a módosító indítvánnyal együtt elfogadását egyhangúlag javasolja.

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Városfejlesztési és 
–üzemeltetési  Bizottság  az  elhangzott  módosítással  együtt  elfogadását 
támogatja.

Battyányi  József elmondja,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  a  költségvetési 
pénzmaradványra  vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  2  igen  és  2  nem 
szavazattal elfogadását nem támogatja.

Zsolnai  Piroska:  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az  előterjesztést  a 
polgármester úr által tett módosító javaslattal együtt elfogadásra ajánlja.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna:  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.

Tartó Lajos: az Ifjúsági  és Sport  Bizottság a javaslatot  a módosítások nélkül 
tárgyalta, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Rontó  József észrevételezi,  hogy  tartalmaz  az  előterjesztést  egy  9,3  MFt-os 
tételt, amely egy bírósági ítélet alapján történő kifizetésre vonatkozik. Konkrét 
tájékoztatást nem kapott, de ismeretei szerint ennek az összegnek a kifizetésére a 
testület jogszerűtlen, törvénytelen munkaviszony megszüntetése miatt került sor. 
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Úgy gondolja, nem adhatják hozzájárulásukat ahhoz, hogy ez a tendencia tovább 
folyjon.  A  törvénytelen  munkaviszony  megszüntetésnek  semmiféle 
következménye  nincs,  senki  sem  vizsgálja,  hogy  a  munkáltatói  vagy  egyéb 
munkáltatói  jogokat  ki  gyakorolja,  milyen  intézkedéseket  tettek  és  hány 
milliójába  kerül  ez  az  önkormányzatnak.  Úgy  gondolja,  ezt  az  összeget 
bármelyik intézmény, peremterület  szívesen fogadta volna.  Nem folytathatják 
tovább a jogszerűtlen magatartást, a testületnek megálljt kell parancsolni. Nem 
tudja  mitől  szocialista  többségű  ez  a  testület  és  mikor  lesz  szolidáris  a 
munkavállalókkal,  munkavégzőkkel  szemben  és  mikor  tud  olyan  álláspontot 
kialakítani amely törvényes, felelősségteljes és humánus.

dr.  Almási  Csaba Rontó  úr  felvetésével  kapcsolatban  és  a  jegyző  úr 
megbízásából a következő tájékoztatást adja, az elmondottakkal kapcsolatban: 
Kitér  a  munkáltatói  jogok  gyakorlásának  kérdésére.  2004.  november  23-án 
hozott a testület egy döntést, amelyben a Családsegítő Szolgálatot december 31-
ével  megszüntette  úgy,  hogy  abból  a  Családok  Átmeneti  Otthona  I-II. 
intézménye és a Gyermekjóléti Szolgálat egy új intézménybe került 2005. január 
1-jével, ez pedig az Integrált Gyermekjóléti Intézmény. Ez a testületi döntés arra 
is kitért, hogy a Családsegítő Szolgálat a Területi Szociális Gondozási Központ 
intézményegységeként működik tovább. A TSZGK-t a továbbiakban alperesként 
fogja  megjelölni.  A határozat  kitért  arra  is,  hogy  a  Családsegítő  Szolgálat 
vezetője a TSZGK intézményegység vezetőjeként működik tovább. Munkáltatói 
kérdésekben  az  előerjesztés  alapozott  egyrészt  a  bíróság  munkáltatói  joggal 
kapcsolatos kifejtett állásfoglalásra, illetve a 2001. évi munkajogi kérdésekben 
hozott  ítéletére,  amely  2004.  szeptember  hónapban  jelent  meg  a  bírósági 
határozatokban. Ez azt jelentette, a legfelsőbb bíróság munkajogi kérdésében az 
az  ítélet,  hogy  a  Családsegítő  Szolgálat  vezetőjének  az  intézményvezetői 
megbízása  intézkedés  nélkül  megszűnik.  Ez  azt  jelentette,  hogy  a  felperes 
munkajogi szempontból kikerült az önkormányzat, ezzel együtt a testület és a 
polgármester  munkajogi  hatásköréből.  Erre  vonatkozóan  a  polgármester  a 
felperesnek január 10-én levelet  írt,  amelyben kifejtette állásfoglalását.  Ezzel 
párhuzamosan  az  alperes  vezetőjét  kérte  a  tényállás  tisztázására  és  az 
intézkedések  megtételére.  A  felperes  január  14-én  az  alpereshez,  mint 
munkáltatói jogokat gyakorlóhoz fordult, hogy felmentéssel szüntessék meg a 
munkaviszonyt. A felperes ezt az intézkedést keresettel megtámadta, kérte, hogy 
az  alperes  intézkedését  nyilvánítsa  jogellenesnek.  A  Miskolci  Munkaügyi 
Bíróság ez év januárjában hozott ítéletével a felperes követelésének nagyrészt 
helyt adott, ez tükröződik a pénzmaradvány felosztásánál.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal,  2 nem, 4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:
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137/SzÜ. 50/KH/2006. (III. 30.) számú határozat

Tárgy:  A 2005. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználása

ÓZD város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megvitatta és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 466426 E Ft költségvetési pénzmaradvány 
intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint:

Adatok: ezer Ft-ban
Ebből:

Intézmény Módosított Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozási
megnevezése   pénzmaradván

y
jellegű 

kiadások
terrhelő kiadások kiadások

fedezete járulékok fedezete fedezete
fedezete

Almási Balogh Pál Kórház 14 660 4 047 2 729 7 884

Szociális és Egészségügyi Gaz-
dasági Központ 11 634 6 160 2 527 2 947

Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnoksága 42 403 7 320 1 895 16 464 16 724

Általános Művelődési Központ 11 332 5 593 867 2 011 2 861

Városi  Művelődési Központ 402 300 52 50

Városi Könyvtár 1 309 776 230 303

Városi Múzeum 1 355 78 - 991 286
Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 513 128 69 316

Polgármesteri Hivatal 382 818 2 745 841 29 284 349 948

Ö s s z e s e n: 466 426 27 147 9 210 60 250 369 819

2.)  Az  intézményenkénti  pénzmaradványok  tételes  felosztását  a  2.  számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: a.)  az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
  b.) a  pénzmaradvánnyal  összefüggő  feladatok  megvalósításáért, 

az  előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői.
Határidő: 2006. április 30., illetve folyamatos
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3.) napirend

Javaslat a Szociális Diszkontbolt 2005. évi nyerségének felhasználására

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal  javasolja  visszafordítani  az 
alaptevékenységbe a 10604 E Ft nyereséget.

Boda  István ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság  a  nyereség  felhasználására  tett 
javaslatot támogatja, amely már a pénzmaradványban figyelembe vételre került. 
Ezzel  együtt  2006.  májusában a  Szociális  Diszkontnál  felszabadult  garázsok, 
egyebek felhasználásáról tájékoztatást kíván kérni a Szociális és Egészségügyi 
Gazdasági Központ vezetőjétől.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

328/SzÜ. 51/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: A Szociális Diszkontbolt 2005. évi nyereségének felhasználása

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

A Képviselő-testület jóváhagyja a Szociális Diszkontbolt 2005. évi nyereségét 
10.604  e  Ft  összegben,  és  egyetért  azzal,  hogy  az  alaptevékenység  körében 
fennálló dologi jellegű kötelezettségek rendezésére kerüljön felhasználásra.

Felelős: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Határidő: azonnal

4.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (……)  számú  rendelet-tervezete  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 16/2003. (VII.23.) számú 
rendeletének módosításáról 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását támogatja. Az indoklásból 
kiemeli,  hogy  a  2.  §  a  munkanélkülieket  megillető  juttatások  rendszerét 
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szabályozza,  amely  keretében  bevezetésre  kerül  az  álláskeresési  járadék  és 
segély. A 4. § a szankcionálást tartalmazza. A megszegés csökkentett összegű 
folyósításával  az együttműködés betartására ösztönöz úgy,  hogy a támogatást 
folyósító  szerv tovább nem foglalkoztat.  A 6.§-nál  kiemeli,  hogy a  Szociális 
Diszkontbolt  megszűnik,  így  a  további  átmeneti  segélyt  vásárlási  utalvány 
formájában az érintettek nem kapják meg, ezért  ezt a továbbiakban készpénz 
formájában biztosítják számukra. A 9. § szerint az eddig két részletben történő 
normatív  lakásfenntartási  támogatás  tüzelő  utalvány  formájában  történő 
támogatást most javasolják egy részletben biztosítani. Az elfogadott költségvetés 
ezekhez a szociális támogatásokhoz fedezetet nyújt.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság elfogadását egyhangúlag javasolja.

Nyerges Tibor elmondja, az 1. § is kiegészült egy mondattal, amely úgy szól, 
hogy az átmeneti segély indokolt esetben hivatalból is megállapítható. Kérdése, 
hogy ezt úgy érthetik, hogy jövedelem vizsgálat fog történni átmeneti  segély 
esetén? Ebben az esetben ez törvényesnek tűnik vagy az a gyakorlat érvényesül, 
hogy  a  meglévő  adatbázisból  több  100  rászorulónak  minősített  személyt  a 
testület tudta nélkül segélyeznek? Számára ez aggályosnak mutatkozik. A 6. §-
nál az egyik mondatrész úgy hangzik, hogy a támogatás mértéke 5 ezer forint. 
Ez azt jelenti, hogy ennél kevesebbet nem lehet adni? Szerinte be kellene az 5 
ezer forint elé szúrni, hogy maximum 5 ezer forint.

dr.  Pallagi  Istvánné válaszában  elmondja,  hogy  az  1.  §  egy  mondattal  való 
kiegészítése  a  Közigazgatási  Hivatal  jelzése  alapján  történt.  Elmondja,  a 
jövedelmet  átmeneti  segély  esetében  eddig  is  vizsgálták  és  ezt  követően  is 
fogják. A 6. §-hoz be lehet írni a maximum szót, de ezt azért nem tették, mert 
eddig minden esetben 5 ezer forintot adtak.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja:

Ózd Város Önkormányzatának
8/2006.(IV.1.) számú rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 16/2003. (VII. 23.) számú

rendeletének módosításáról
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §, 25. § (3) bekezdés, 26. §, 32. § (3) 
bekezdés, 37/B. § (2) bekezdés, 37/D. § (5) bekezdés, 38. § (9) bekezdés, 43/B. 
§,  45.  §,  46.  §,  50.  §  (3)  bekezdés,  55/C.  §  (4)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján  Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  többször  módosított 
16/2003. (VII. 23.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmeket a Szociális és 
Egészségügyi  Ügyosztályhoz  (a  továbbiakban:  Ügyosztály)  az  arra 
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

Átmeneti segély – indokolt esetben – hivatalból is megállapítható.”

2. §

Az R.  3.  §-ának  (3)  bekezdése  b)  pontjának  bb)  alpontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:

„bb)  a  Munkaügyi  Központ  igazolását  a  munkanélküli  járadékról,  illetve  az 
álláskeresési támogatásról a háromhavi nettó jövedelemre vonatkozóan.”

3. §

Az R. 7. §-ának (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  az,  aki  az  Szt.  37/A.  §-ában 
foglaltaknak megfelel.”

4. §

Az R. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(9) A  Családsegítés  megkeresése  vagy  jelzése  alapján  a  jogosultságot 
megállapító szerv a rendszeres szociális segélyt 
a) első alkalommal 3 hónapig, 
b) második alkalommal további 3 hónapig  

75%-os mértékben folyósítja.”
5. §

Az R. 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A  nem  foglalkoztatott  személy  az  együttműködési  kötelezettségét 
súlyosan megszegi, ha
- a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
- az  önkormányzat  által  szervezett  foglalkoztatást  a  munkáltató 

rendkívüli felmondással szüntette meg,
- a  rendszeres  szociális  segélyre  való  jogosultság  feltételei 

felülvizsgálatának az előírt határidőre nem tesz eleget, 
- a  (9)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  időtartam  alatt  az 

együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

Az  ellátást  megállapító  szerv  fenti  esetekben  a  segély  folyósítását 
megszünteti.” 

6. §

Az R. 10. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Átmeneti segélyben részesíthető] 
„b)és  aki  önmaga,  valamint  családja  megélhetését  más  módon  nem  tudja 

biztosítani. A támogatás mértéke 5.000.-Ft, melyet készpénz formájában kell 
adni.”

7. §

Az R. 11. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Temetési segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
160%-át, egyedülélő esetében 230%-át.” 

„(3) A támogatás mértéke a helyben szokásos temetési költség összegének 40%-
a.”
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8. §

Az R. 16. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A  méltányossági  közgyógyellátásra  az  Szt.  50/A.  §  -  50/D.  §-aiban 
foglaltakat kell alkalmazni.„

9. §

Az R. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A fűtési  támogatásra  –  a  szilárd  tüzelőanyag  költségének  csökkentésére 
-megállapított normatív lakásfenntartási támogatást egyéves időtartamra - 
előre, egy összegben - tüzelőutalvány formájában kell kiadni.” 

10. §

Az R. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A támogatás havi mértéke a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-
a,  de  legalább  havi  2.500.-Ft  és  legfeljebb  havi  4.000.-Ft,  százforintra 
kerekítve.” 

11. §

Záró rendelkezések

(1) Ez  a  rendelet  2006.  április  1.  napján  lép  hatályba,  de  rendelkezéseit  a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  3.  §  (3) 
bekezdés  b)  pont  bj)  alpontja,  a  3.  §  (9)  bekezdés  „vásárlási  utalvány” 
szövegrésze, a 6. § (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdés c) pontjának ca) 
alpontja és a 19. § (4) bekezdése. 

(3) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
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-.-.-

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

5.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (……)  számú  rendelet-tervezete  a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről 
szóló 9/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, elfogadását javasolja. 
Az  indokolás  tartalmazza  miért  van  szükség  a  rendelet  módosítására. 
Részletesen ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat. A bizottság a rendelet-
tervezetben szereplő „A” változat elfogadását támogatja. 

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
9/2006.(III.31.) számú rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről szóló 9/2005. (III.29.) számú rendelet

módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III.  törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  Ózd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről szóló 9/2005.(III. 29.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. § (1) E rendelet  hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed
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- családsegítés  vonatkozásában  Ózd,  Borsodbóta,  Bükkmogyorósd, 
Csernely,  Csokvaomány,  Domaháza,  Farkaslyuk,  Hangony,  Királd, 
Kissikátor,  Lénárddaróc,  Nekézseny,  Sáta,  Sajónémeti,  Uppony 
települések, 

- házi  segítségnyújtás  vonatkozásában  Ózd,  Borsodbóta,  Domaháza, 
Farkaslyuk,  Hangony,  Királd,  Kissikátor,  Lénárddaróc,  Sajónémeti, 
Uppony települések, 

- szenvedélybetegek  közösségi  ellátása  vonatkozásában  Ózd, 
Borsodnádasd,  Járdánháza,  Arló,  Borsodszentgyörgy,  Domaháza, 
Hangony, Kissikátor, Farkaslyuk települések, 

- egyéb szociális alapszolgáltatások és ellátási formák vonatkozásában Ózd 
város 

közigazgatási területén élő 
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert

személyekre.”

2. §

Az R. 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A  szociális szolgáltatást biztosító intézmények
(3)Esély Gondozóház]
„e) Szenvedélybetegek közösségi ellátása”

3. §

Az R. 5. §-a a következő  (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az étkeztetést azok a szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe, akik 
különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk 

miatt napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
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tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, és családjukban az egy 
főre  számított  havi  családi  jövedelem  alacsonyabb  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál, egyedül élő esetén 300 %-ánál.”

4. §

Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Nem kell az 5. § (2) bekezdés szerinti kérelmet benyújtani a családsegítés, a 
támogató  szolgáltatás  információs  és  szállító  szolgálata,  a  nappali 
melegedő, az éjjeli  menedékhely, az átmeneti  szállás 30 napot meg nem 
haladó  igénybevétele,  a  szenvedélybetegek  nappali  ellátásának  nyitott 
programjai  esetében,  hanem  az  ellátási  igénnyel  a  szolgálatban  lévő 
családgondozóhoz,  szolgálat  vezetőjéhez,  szociális  munkáshoz,  szociális 
munkatárshoz, vagy mentálhigiénés szakemberhez kell fordulni.”

5. §

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése

(1) A  6.  §  (2)  bekezdése  alapján  létesült  intézményi  jogviszonyt  az 
intézményvezető intézkedése szünteti meg. Az intézményvezető az ellátás 
megszűnéséről, vagy megszüntetéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét.

(2) Az (1) bekezdés esetében az intézményi jogiszony megszüntetéséről szóló 
értesítés  kézhezvételétől  számított  nyolc  napon  belül  a  jogosult,  illetve 
törvényes képviselője a polgármesterhez fordulhat.

(2) A (2)  bekezdésben foglalt  esetben a  polgármesternek a  halasztó hatályú 
határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a 
Polgármesteri  Hivatal  Szociális  és  Egészségügyi  Ügyosztályához 
benyújtott, de a Képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel lehet élni.

(4) A  Kézenfogva  Gondozóház  ellátásának  igénybevételére  a  6.  §  (5) 
bekezdése  alapján  létesült  intézményi  jogviszonyt  a  polgármester 
határozattal szünteti meg.

(5) A (4)  bekezdésben foglalt  esetben a polgármesternek a halasztó hatályú 
határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a 
Polgármesteri  Hivatal  Szociális  és  Egészségügyi  Ügyosztályához 
benyújtott, de a Képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel lehet élni.”
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6. §
 
(1) Ez  a  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Melléklet a 9/2006. (III.31.) számú rendelethez

[1. számú melléklet   a 9/2005. (III.29.) számú rendelethez]  

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott
személyes gondoskodás keretében

ellátást nyújtó intézmények székhelye és telephelyei

Kézenfogva Gondozóház 
Székhelye: Ózd, Szent I. út 10. Tel.: 472-638, 572-289

- Szent István úti egysége
Telephely: Ózd, Szent I. út 10.

- Szabolcs közi egysége
Telephely: Ózd, Szabolcs köz 11. 

- Bulcsú úti egysége
Telephely: Ózd, Bulcsú út 1.

Területi Szociális Gondozási Központ 
Székhelye: Ózd, Bolyky Tamás út 15. Tel.: 472-408, 572-006

Az intézmény egységei, telephelyei:

Szociális információs szolgálat 
Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

Támogató Szolgálat
Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

Családsegítés
Telephely: Ózd, Petőfi út 10. Tel.: 471-971

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

- II. sz. Idősek Klubja
- II. sz. Idősek Klubja - házi segítségnyújtás
- II. sz. Idősek Klubja - étkeztetés

Telephely: Ózd, Somsály út 15.
- III. sz. Idősek Klubja
- III. sz. Idősek Klubja - házi segítségnyújtás
- III. sz. Idősek Klubja - étkeztetés

Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

- IV. sz. Idősek Klubja
- IV. sz. Idősek Klubja - házi segítségnyújtás
- IV. sz. Idősek Klubja - étkeztetés

Telephely: Ózd, Óvoda út 18.

- Esthajnal Gondozóház
- Esthajnal Gondozóház - Idősek Klubja
- Idősek Klubja - házi segítségnyújtás
- Idősek Klubja - étkeztetés

 Telephely: Ózd, Bánszállás telep 4.

- Harmónia Gondozóház
- Harmónia Gondozóház - Idősek Klubja    
- Idősek Klubja - házi segítségnyújtás
- Idősek Klubja – étkeztetés
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Telephely: Virág út 22.

- Központi Mosoda
Telephely: Bethlen Gábor út 10.

Esély Gondozóház 
Székhelye: Ózd, József A. út 3. Tel.: 477-908, 572-168
     

Intézményi egységei és telephelyei:
- Nappali melegedő 

Telephely: Ózd, József A. út 3.

- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
Telephely:  Ózd, József A. út 3.

- Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 
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Telephely: Ózd, József A. út 3.  
- Átmeneti szállás 

Telephely: Ózd, Óvoda út 13.

- Éjjeli menedékhely 
Telephely: Ózd, Óvoda út 13.

6.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 
3/2004. (II.12.) számú rendelet módosításáról

Szabóné  Ottmájer  Zsuszanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezet  elfogadását  7  igen  szavazattal 
támogatja. A 2. § szerint az intézményi térítési díj 1130 Ft/nap, amely 33.000 
Ft/hó  összeget  jelent.  Ez  a  2006.  évre  tervezett  2  %-os  inflációt  veszi 
figyelembe. 

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
10/2006.(IV.1.) számú rendeletét

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 
szóló 3/2004.(II.12.) számú rendelet módosításáról

A személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  térítési  díjáról 
szóló  3/2004.(II.12.)  számú  rendelet   (továbbiakban:  Rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosul:

1.§

A Rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az  intézményi  térítési  díj  alapja  az  egy  ellátottra  jutó  önköltség  napi 
összege.

Az önköltség összege:
- a Lehel vezér út 1. szám alatti Családok Átmeneti Otthonában:

2.213,-Ft/nap
- a Rombauer tér 1. szám alatti Családok Átmeneti Otthonában:
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1741,-Ft/nap”

2.§

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Családok Átmeneti Otthonaiban az intézményi térítési díj:
             1.130,- Ft/nap

33.900,- Ft/hó”

3.§

Ezen rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

7.) napirend

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

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet 
elfogadását  javasolja.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  az  indoklás  első  része 
egyértelműen tartalmazza miért van szükség a módosításra.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
11/2006.(III.31.) számú rendeletét

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek,
az ezekhez tartozó területek bérletéről,

valamint ezek bérleti díjáról szóló
19/2004. (IV.15.) számú rendelet módosításáról

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

1. §
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A Rendelet 4.§-a a következő (4)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a 
lakásban lakni, – kivéve az indokolt távollét eseteit – ennek megszegése 
felmondási ok.  

(5) Az indokolt távollét esetei különösen:
- egészségügyi ok,
- munkahely megváltozása,
- tanulmányok folytatása,
- előzetes letartóztatás, börtönbüntetés töltése.

(6) A bérlő a lakásból történő két  hónapot meghaladó indokolt  távollétét  és 
annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. A bérlő 
bejelentési, igazolási kötelezettségét és a mulasztás jogkövetkezményeit a 
szerződésnek tartalmazni kell. 

(7) A bérlőnek  a  távollét  okát  orvosi-,  munkáltatói-,  tanintézet  vezetőjének 
igazolásával, illetőleg más, hiteles okirattal kell igazolni.

(8) Amennyiben  bérlő  bejelentési  kötelezettségének  eleget  tett,  a  távollétre 
hivatkozással  a  bérleti  szerződést  felmondani  nem  lehet.  Nem  lehet 
felmondani  a  bérleti  szerződést  akkor  sem,  ha  a  bérlő  a  bejelentést 
menthető okból mulasztotta el, és erről a bérbeadót – felhívásra – írásban 
tájékoztatja.”

2. §

A Rendelet  8.  §-ának  (1)-(3)  bekezdései  helyébe  a  következő  rendelkezések 
lépnek: 
„(1) Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is 

befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, 
valamint  szülőjét.  A bérlő  köteles  a  befogadást  a  bérbeadónak  írásban 
bejelenteni és ezt lakcímigazolvánnyal igazolni.

(2) Az önkormányzati lakás bérlője az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a 
Polgármesteri  Hivatal  hozzájárulásával  fogadhatja  be  élettársát, 
nagyszülőjét,  gyermeke  házastársát  illetve  élettársát,  testvérét  és  annak 
házastársát, élettársát valamint a felsoroltak kiskorú gyermekét.

(3) A  bérlőtárs  a  lakásba  más  személyt  -  kiskorú  gyermeke,  valamint  a 
befogadott  gyermekének  az  együttlakás  ideje  alatt  született  gyermeke 
kivételével  -  a  bérbeadó  és  a  másik  bérlőtárs  írásbeli  hozzájárulásával 
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fogadhat be.”

3. §

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Önkormányzati  lakás  bérleti  joga  kizárólag  másik  lakás  bérleti  vagy 
tulajdonjogára cserélhető a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával.”

4. §

A Rendelet 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A bérlő köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni és a lakást 
rendeltetésszerűen használni.”

5. §

A Rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítését évente két  alkalommal – a bérlő szükségtelen 
háborítása nélkül – ellenőrzi. Az évente két alkalommal történő ellenőrzésre 
való utalást és a bérlő tűrési kötelezettségét a szerződésnek is tartalmaznia 
kell.”

6. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. §

(1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi 
rendeltetésszerű  használatra  alkalmassá  és  látja  el  komfortfokozatának 
megfelelő lakásberendezésekkel. A megállapodásban a felmerülő költségek 
megtérítését és annak feltételeit is meg kell határozni.

(2) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást átalakítja, 
korszerűsíti.  Az  átalakítás  és  korszerűsítés  költségeinek  viselésére 
megállapodást kell kötni.
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(3) A  nem  szociális  helyzet  alapján  bérbe  adott  lakáson  belüli  munkák 

(burkolatok,  ajtók,  ablakok  és  lakásberendezési  tárgyak  karbantartása, 
felújítása,  pótlása,  cseréje)  elvégzéséről  a  bérbeadónak  és  a  bérlőnek 
szerződésben kell megállapodniuk. Ha ilyen megállapodás nincs, a kisebb – 
karbantartási  és  felújítási  –  munkák  a  bérlőt,  a  nagyobb  -  pótlással  és 
cserével kapcsolatos munkák – a bérbeadót terhelik. 

(4) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén valamennyi, a lakáson 
belül szükséges kisebb és nagyobb munkák elvégzése, a költségek a bérlőt 
terhelik.

(5) A bérbeadó  és  a  bérlő  úgy  is  megállapodhatnak,  hogy  a  lakást  és  a 
lakberendezéseket  visszaadáskor  a  bérbeadó  teszi  rendeltetésszerű 
használatra alkalmassá. Ebben az esetben az ezzel kapcsolatban felmerült 
költségeket a bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni.” 

7. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

Ahol a rendelet a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában a 
felek  megállapodására  utal,  a  megállapodás  tartalmát  a  bérbeadó  határozza 
meg.”   

8. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

Ha  az  épület  karbantartásával,  felújításával,  helyreállításával,  átalakításával, 
bővítésével  kapcsolatos  munkák  csak  a  bérlő  átmeneti  kiköltöztetése  esetén 
végezhetők el,  a lakásbérleti  jogviszony a munkák elvégzésének időtartamára 
szünetel.  A  szünetelést  és  annak  időtartamát  a  bérbeadó  és  a  bérlő 
megállapodása, vita esetén a bíróság állapítja meg.” 

9. §

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„18. §

Önkormányzati  bérlakás  jogcím  nélkülivé  vált  használója  -  az  elhelyezésre 
jogosult jogcím nélküli használó kivételével - a jogcím nélküli használat első 2 
hónapjában az  alaplakbérnek megfelelő  összeget,  a  3.  hónaptól  kezdődően 8 
hónapon  át  az  alaplakbér  kétszeresének  megfelelő  összeget,  az  ezt  követő 
időben az alaplakbér két és félszeresének megfelelő összeget köteles megfizetni 
használati díj címén a bérbeadó részére.”

10. §

A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §

A felek az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is 
megszüntethetik, hogy a bérbeadó - a bérlővel kötött megállapodás alapján - a 
bérlőnek kisebb alapterületű vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakást ad bérbe, 
amennyiben a bérlő vállalja a lakáshasználatbavételi  díj  és az óvadék közötti 
különbözet megfizetését.”

11. §

A Rendelet 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakásbérleti jog folytatására jogosult a bérlő, 
a.) házastársa, abban az esetben, ha nem voltak bérlőtársak,
b.) gyermeke, 

1. a  jogszerűen befogadott  gyermekének gyermeke,
2. szülője, 

amennyiben ezeket a személyeket a bérlő a lakásba befogadta, a bérlő 
halálakor  életvitelszerűen a  lakásban laktak és  a  bérlettel  összefüggő 
bérleti díj és közüzemi díj tartozása nincs.” 

12. §

A Rendelet 32. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következő i.) ponttal: 
[(2)  A  helyiségbérlet  lehetőségére  vonatkozó  pályázati  hirdetménynek 
tartalmaznia kell:]
„i.) az óvadék összegét.”
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13.§

A Rendelet 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő a helyiség bérleti jogát a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával át-
ruházhatja, a helyiséget vagy annak egy részét albérletbe adhatja. Az erre 
vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.” 

14. §

A Rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„37. §

(1)A helyiségbérlet  szabályai  alapján  történő  bérbeadás  esetén  a  bérlőnek  a 
bérleti  szerződés  megkötésekor  a  bérbeadó  részére  óvadékot  kell 
szolgáltatnia  a  fizetendő bérleti  díj  és/vagy a  szerződés  megszűnésekor  a 
helyiség  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas  állapotban  történő 
visszaadásának biztosítékául.

(2)Amennyiben  a  szerződéskötéskor  fizetett  óvadék  felhasználásra  kerül,  a 
bérlő köteles – a bérbeadó felhívására - kiegészítő biztosítékot adni, melynek 
összege azonos a szerződéskötéskor megfizetett óvadék összegével.

(3)Az óvadék mértéke a helyiség komfortfokozatától függően a következő:
- összkomfortos, komfortos helyiség esetén:          5.000.- Ft/m2
- félkomfortos, komfort nélküli helyiség esetén: 3.000,- Ft/m2

(4)  Az óvadékot a bérlőnek a bérbeadó számlájára kell befizetnie, mely összeget 
a bérbeadó elkülönítetten kezeli.

(5)Az óvadék összege abban az esetben kerülhet visszafizetésre a bérlő részére 
a bérleti szerződés megszűnése után, amennyiben:

 
a./ a  bérbeadó  felé  tartozása  nincs  és  a  bérleményt  tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadta, 
b./ a bérlő bérleményét a Képviselő-testület döntése alapján megvásárolta 

és a bérlettel összefüggő tartozása nincs,
c./ a bérlő a helyiség bérleti jogát átruházta és az új bérlő az óvadékot 

megfizette. 
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(6)Amennyiben  az  óvadék  összege  nem  fedezi  a  helyiség  rendeltetésszerű 
használatra  alkalmas  állapotba  hozásának  költségeit,  a  többletköltséget  a 
bérlő köteles viselni. 

(7)Az óvadék visszafizetésére a  bérbeadó a leadást,  az  adás-vételi  szerződés 
megkötését illetve átruházás esetén az új bérlő által az óvadék megfizetését 
követő 15 napon belül köteles a szükséges intézkedést megtenni.”

15. §

A Rendelet VIII. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII.

A komfort nélküli lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának 
feltételei és eljárási szabályai

47. §

(1)A szociális helyzet alapján történő komfort nélküli önkormányzati bérlakás 
bérbeadása iránti  kérelmet a Polgármesteri  Hivatalba formanyomtatványon 
kell benyújtani.

(2)A kérelem benyújtáskor az igénylőnek közölni kell a saját és a vele együtt 
költözők személyes adatait a következők szerint:

- családi és utónév,
- születési név,
- születési hely, év, hó, nap,
- anyja neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye, bejelentkezés időpontja,
- család jövedelmére,

      - a jelenlegi lakásviszonyokra vonatkozó adatokat. 

(3)Az igénylőt nyilatkoztatni kell,  hogy önként hozzájárul ahhoz, hogy a (2) 
bekezdésben meghatározott  személyes adatokat  az igénylése elbírálásig és 
kedvező  elbírálás  esetén  a  lakásbérleti  szerződése  megszűnéséig  az 
önkormányzat  jogosult  kezelni.  A kezelt  adatokat  az  igénylés  elutasítása, 
illetőleg elfogadása esetén a lakásbérleti szerződés megszűnése után azonnal 
meg kell semmisíteni.

(4)A lakásigénylés akkor vehető nyilvántartásba, ha az igénylő lakóhelye vagy 
munkahelye 5 éve Ózd városban van.
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(5)Az  igénylő  köteles  az  adataiban  bekövetkezett  változást  haladéktalanul 
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalba.

48.§

Önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális helyzet alapján az igénylő akkor 
tarthat igényt, ha:

a./ nincs  lakása,  ideértve azt  is,  aki  másnak a  lakásában családtagként 
lakik,

b./ az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelme a közös háztartásban élő 
személyek  számát  figyelembe  véve  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj 
legkisebb  összegét  nem  haladja  meg.  Egyedülállóknál  és 
nyugdíjasoknál ez az értékhatár 2.000,-Ft/hó/fő összeggel magasabb,

c./ lakásbérleti  jogviszonya  nem az  Ltv.  24.  §  (1)  bekezdésének  a-d./ 
pontjában meghatározott felmondási okok miatt szűnt meg, közüzemi 
valamint bérleti díj tartozása nincs.

49. §

A Polgármesteri Hivatal a már nyilvántartásba vett lakásigénylés törlését rendeli 
el, ha:

a.) az  igénylő  a  Polgármesteri  Hivatalt  az  igényjogosultságot  érintő 
adatok körében megtévesztette,

b.) az igénylő a Polgármesteri Hivatal felhívására a megadott határidőn 
belül az igénylés elbírálásához szükséges adatokat nem igazolja, a kért 
iratokat nem csatolja,

c.) a  Polgármesteri  Hivatal  olyan  bejelentési  kötelezettség  alá  eső 
változásról szerez tudomást, amelyet az igénylő nem jelentett be és a 
bejelentés elmulasztása számára lényeges előnyt jelent,

d.) nem rendelkezik Ózdon bejelentett lakóhellyel vagy munkahellyel,
e.) bizonyíthatóan valótlan adatokat közölt,
f.) az  igénylőnek  felajánlott,  a  jogos  lakásigény  mértékét  elérő  lakást 

nem fogadja el,
g.) az  igénylő  bizonyíthatóan  önkormányzati  tulajdonú  bérlakást 

megrongált vagy abban kárt okozott. 

50. § 
(1) Ózd városban a komfort nélküli lakások bérbeadására vonatkozó névjegy-

ékre történő felvételről   -  az  előző év december 31-ig beérkezett  lakás-
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igényléseket figyelembe véve a Lakásügyi Társadalmi Bizottság által ösz-
szeállított bérbeadási lista tervezet alapján - a Képviselő-testület évenként 
dönt.

(2) A Lakásügyi Társadalmi Bizottság által  összeállított  tervezetet  a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján előzetesen 15 napra ki kell függeszteni. A 
kifüggesztésről a lakosságot értesíteni kell.

(3) A névjegyzék-tervezetre történő felvételhez a szociális rászorultságot jöve-
delem igazolással és vagyonnyilatkozattal kell igazolni. 

(4) A Polgármesteri Hivatal a lakásigényléseket a Képviselő-testület által jóvá-
hagyott pontrendszer alapján rangsorolja.

51. §

(1) A megüresedő  komfort  nélküli  lakásokat  a  névjegyzék  alapján,  annak 
sorrendjében kötött  bérleti szerződés szerint kell a jogosultnak bérbe adni.

(2) A  Polgármesteri  Hivatal  a  lakás  bérbeadásakor  köteles  ismételten 
megvizsgálni  a  bérlő  ténylegesen  fennálló  jövedelmi  és  vagyoni 
viszonyait.

(3) Amennyiben a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyai nem felelnek meg a 
rendelet 48.§-ában foglalt bérbeadási feltételeknek a Polgármesteri Hivatal 
az igénylő részére a bérbeadást megtagadja és erről a Képviselő-testületet a 
következő  névjegyzék készítésekor tájékoztatja.

  
(4) Rendkívül  indokolt  esetben a  területi  képviselő a területén elhelyezkedő 

üresen  álló  komfort  nélküli  komfortfokozatú  önkormányzati  bérlakás 
bérlőjére  javaslatot  tehet,  naptári  évben  egy  alkalommal,  egy  lakásra 
vonatkozóan. A Lakásügyi Társadalmi Bizottság felülvizsgálata alapján - 
amennyiben a megjelölt személy a bérbeadási listára kerülés feltételeinek 
megfelel - a végleges névjegyzék elkészítéséig határozott időre üresen álló 
önkormányzati bérlakás bérlőjéül jelölhető.

(5) Amennyiben a bérbeadási lista elbírálásakor a bérlő a névjegyzékre kerülés 
feltételeinek nem felel meg, a lakást minden elhelyezési igény nélkül 60 
napon belül köteles megüresíteni.

(6) Amennyiben a listán következő jogosult a megüresedett lakást nem fogadja 
el,  akkor  az  őt  követő  igénylőnek  kell  felajánlani  bérleti  jogviszony 
létesítésére. Ha olyan lakás marad üresen, amelyet a listán szereplők nem 
fogadnak el, az pályázat útján is bérbe adható.
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(7) Szociális alapon bérbe adható lakásnagyság - a bérlővel együtt  költözők 
számától függően - a következő:
a.) két személy 1,5 lakószobáig
b.) három személy 2    lakószobáig

 c.) négy személy   2,5 lakószobáig
 d.) öt és ennél több személy 3    lakószobáig.”

16. §

A Rendelet 53. §-ának (2) bekezdés kiegészül a következő f./ ponttal: 
[(2) A pályázati hirdetmények tartalmaznia kell:]
 
„f./ az óvadék összegét.”

17. §
A Rendelet a a következő 54/A. §-sal egészül ki: 

„54/A. §

(1)A piaci alapon és a költségelven történő bérbeadás esetén a bérlőnek a bérleti 
szerződés  megkötésekor  a  bérbeadó  részére  óvadékot  kell  szolgáltatnia  a 
fizetendő lakbér és/vagy a szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául.

(2)Amennyiben a szerződéskötéskor fizetett óvadék felhasználásra kerül, a bérlő 
köteles  –  a  bérbeadó  felhívására  -  kiegészítő  biztosítékot  adni,  melynek 
összege azonos a szerződéskötéskor megfizetett óvadék összegével.

(3) Az óvadék mértéke a bérlakás komfortfokozatától függően a következő:
összkomfortos: 3.000.- Ft/m2
komfortos: 2.400,-Ft/m2
félkomfortos: 2.000,-Ft/m2
komfort nélküli: 1.200,-Ft/m2.

(4)Az óvadékot a bérlőnek a bérbeadó számlájára kell befizetnie, mely összeget 
a bérbeadó elkülönítetten kezeli.

(5)Az óvadék összege abban az esetben kerülhet visszafizetésre a bérlő részére a 
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bérleti  szerződés  megszűnése  után,  amennyiben  a  bérbeadó  felé  tartozása 
nincs és a bérleményt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadta,  ha  a  bérlő  bérleményét  a  Képviselő-testület  döntése  alapján 
megvásárolta és a bérlettel összefüggő tartozása nincs. 

(6)Amennyiben  az  óvadék  összege  nem  fedezi  a  lakás  rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotba hozásának költségeit, a többletköltséget a bérlő 
köteles viselni. 

(7)Az  óvadék  visszafizetésére  a  bérbeadó  a  leadást  követő  15  napon  belül 
köteles a szükséges intézkedést megtenni.”

18. §.

A Rendelet a következő 55/A. §-sal egészül ki: 

„55/A. §

(1) Az  önkormányzat  az  elővásárlási  joggal  –  a  bérlakás  állomány  növelés 
céljából  -  megszerzett  komfort  nélküli  lakást  a  szociális  helyzet  alapján 
történő bérbeadás  feltételei,  a  félkomfortos,  komfortos és  összkomfortos 
komfortfokozatú lakást a piaci alapon történő bérlakáshoz jutás feltételei 
szerint adja bérbe.

(2) Az  önkormányzat  az  elővásárlási  joggal  megszerzett  nem  lakás  célú 
helyiségeket a VI. fejezetben foglalt „Helyiségbérlet szabályai” szerint adja 
bérbe.” 

19. §

A Rendelet 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 5. §  (6)-(9) bekezdés, 6.§, 7.§ (1) bekezdés, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 
24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34,  35, 36,  47, 48, 49, 50, 51, 52,  53, 54, 55, 
55/A, 56, 57,  58, 59, 60,  §-aiban biztosított jogköröket a  Polgármesteri 
Hivatal gyakorolja.”

20. §
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Ez a  rendelet  2006.  március 31-én lép hatályba.  E rendelet  1.  §-át,  6.  §  (3) 
bekezdését,  12.  §-át,  14.  §-át,  a  Rendelet  e  rendelet  15.  §-ával  módosított 
51.§.(2)-(3) bekezdését,  16. §-át,  17. §-át a rendelet hatálybalépését követően 
létrejött új szerződések esetében kell alkalmazni.  

E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Ózd  Város 
Önkormányzatának  a  víz-  és  csatornadíjnak  az  önkormányzati  bérlakások  és 
önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőit terhelő térítéséről 
szóló 1991. évi 10. sz. rendelete.

8.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások- és helyiségek elidegenítéséről szóló 
34/2004. (XII.30.) számú rendelet módosításáról 

Filipcsin Károly ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag 
támogatja. A rendelet-tervezet módosításával törvényi kötelezettségnek tesznek 
eleget.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának  
12/2006.(III.31.) számú rendeletét 

az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások- és helyiségek elidegenítéséről szóló 

34/2004. (XII.30.) számú rendelet módosításáról

Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások-  és  helyiségek  elidegenítéséről 
szóló  34/2004.(XII.30.)  számú rendelet  (továbbiakban:  Rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosul:

1. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
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(1)Az  adás-vételi  szerződés  megkötésekor  a  vevőnek  az  5.  §-ban 
meghatározott lakás vételára 20 %-át kell egy összegben megfizetni.

(2)A vevőt  a  vételár  80  %-ának  erejéig  15  évi  időszakra  részletfizetési 
kedvezmény illeti meg.”

2. §
A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. §
Az önkormányzat az elővásárlási joggal – elidegenítés céljából - megszerzett 
ingatlant nyilvános árverés útján idegeníti el Ózd Város Önkormányzatának a 
tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  többször 
módosított  25/1993.(XII.23.)  számú  rendeletének  8.  sz.  melléklete  szerinti 
„Versenyeztetési szabályzat” alapján.” 

3. §
Ez  a  rendelet  2006.  március  31-én  lép  hatályba.  Rendelkezéseit  a  rendelet 
hatálybalépését követően létrejött új szerződések esetében kell alkalmazni. 

9.) napirend

Javaslat  a  közrend  és  vagyonvédelmi  feladatok  támogatására  előirányzott 
költségvetési keret felhasználására

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta, 
jelenlegi formában történő elfogadását nem javasolja. A bizottság nem javasolja 
az  önkormányzati  intézmények  biztonságos  őrzésére  javasolt  4  M  Ft 
elfogadását.

Soós  József ismerteti,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta. Az önkormányzati intézmények biztonságos őrzésére biztosítandó 
4 M Ft-ból a Sajóvárkonyi, a Táblai, valamint a Bem úti iskola védelmét illetve 
gyermekfelügyeletet  látják el.  Ezek a  pénzeszközök a  hivatal  őrzés-védelmét 
szolgálják.  Nem egy  óriási  összegről  van  szó,  a  4  M Ft  számlákkal  igazolt 
felosztását  bárki  megtekintheti  az  Ellátó  Szervezetnél.  A  pénzösszegek 
kifizetését  és  az  intézkedések  megtörténtét  dr.  Bárdos  Balázs  felügyeli.  A 
bizottság az előterjesztett formában javasolja a határozat elfogadását.

Fazekas Zoltán sajnálja, hogy a szünet utánra halasztják a rendőrségi beszámoló 
megtárgyalását, mert az abban feltárt helyzet, a jó és rossz irányú tendenciák egy 
kicsit előre vetítették volna a feladatok támogatására szolgáló, megfelelő arányú 
pénzelosztást.  Az  előterjesztés  két  utolsó  pontját  találja  aggályosnak,  illetve 
feleslegesnek, mert szerinte más módon, más formában is lehetne biztosítani a 
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Polgármesteri  Hivatal  és  más  intézmények  védelmét.  Sokkal 
költségkímélőbbnek tartaná,  ha  közhasznú foglalkoztatásban oldanák meg az 
őrzés-védelmet. Számára nem derül ki az előterjesztésből melyek azok az őrző-
védő szervezetek, amelyeket az önkormányzat támogat. Úgy gondolja, felelős 
döntés akkor hozható, ha tisztában vannak azzal, melyik vállalkozásról van szó. 
Hangsúlyozza, a rendőrség munkáját támogatni kell, akár a pénzek oda történő 
átcsoportosításával is.

Soós József szerint  a  közrend,  közbiztonság fenntartása  egy szakmai  feladat, 
felelősségteljes  munkát  igényel,  nem lehet  ilyen  jellegű  munkára  közhasznú 
munkásokat bevonni. 

dr.  Horogh  Lajos mivel  a  Közrendvédelmi  Bizottság  tagja,  így  figyelemmel 
kíséri ezt a jellegű munkát. Azt kell eldönteni, hogy a 16 M Ft-ból mit kívánnak 
támogatni:  közrendvédelmi  feladatokat  vagy  az  intézmények  őrzés-védelmét. 
Szerinte az intézmények őrzése hozzátartozik az intézmények működéséhez. A 
Polgárőrségek  komoly  munkát  végeznek,  de  ők  ezt  szabadidejükben  teszik. 
Igazságtalannak tartja, hogy a Polgárőr szervezetek 1,6 M Ft-ot kapnának, az 
őrző-védő  szervezetek  pedig  a  biztonságos  őrzésre  ennek  ötszörösét.  Ezt 
aránytalannak ítéli, igazságosabbnak tartaná, ha ezen változtatnának. 

Nyerges  Tibor Soós  József  megjegyzésére  kíván  reagálni.  A  közhasznú 
foglalkoztatást,  ha  a  közterületen  végzett  munkával  azonosítják,  akkor 
mondhatják azt, hogy olyan területeken, ahol komoly szakmát kell képviselni, 
nincs  helye  a  közhasznú  foglalkoztatásnak.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a 
szociális ellátás területén évek óta végeznek ápoló-gondozó tevékenységet, és 
nincs rájuk panasz. Az őrzés-védelem egy szakma, de szerinte nem zárható ki 
egy takarékosabb módon történő megvalósítás. 

Erdősi János legszívesebben kérdést intézne az intézmények vezetőihez, hogy a 
saját költségvetésükből foglalkoztatnának-e szakképzett biztonsági őröket vagy 
sem.  Úgy  gondolja  -  mint  Horogh  Lajos  -,  hogy  minden  intézmény 
biztonságáról a vezetőnek kell gondoskodnia.

Obbágy  Csaba véleménye,  vissza  kellene  kanyarodni  az  őrzés-védelem 
eredetéhez, hogyan alakult ki, mi indokolta a bevezetés szükségességét. Talán a 
jelenlévők is emlékeznek rá, hogy történtek olyan események iskolákban, stb., 
ami szükségessé tette az őrök jelenlétét. Úgy gondolja, nem az intézményvezető 
feladata,  hogy  garantálja  a  zavartalan  munkavégzést.  Amióta  a  fenntartóhoz 
fordult  az  elszaporodott  visszaélések  kapcsán,  és  az  őrzés-védelemről 
gondoskodnak,  azóta  visszaszorultak  ezek  az  esetek.  Hozzáteszi,  a  saját 
költségvetéséből  az  intézmény  az  erre  fordítandó  összeget  nem  tudja 
előteremteni. Azt, hogy indokolt-e a 4 M Ft őrzés-védelemre történő biztosítása 
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nem tudja, mert az intézmények csak leigazolják a számlát, a szerződéssel, stb. 
viszont  nem  foglalkoznak.  Szerinte  az  intézmények  szükségét  érzik  a 
védelemnek, de fedezetük nincs rá.

dr. Csiszár Miklós tájékoztatja a testületet, hogy legelőször a hivatalban vezették 
be az őrzés-védelmet az ügyfelek biztonsága érdekében, mivel előfordult, hogy 
ügyfélfogadási napon egymást támadták meg. Ezt követően több jelzés érkezett 
az iskolákból, hogy rendszerint a pedagógusokat támadták meg a szülők. Így a 
helyzetet  meg  kellett  oldani.  Az  őrzés-védelemhez  biztosított  összegek  a 
polgármesteri hivatal költségvetésében helyezkedtek el. Egyetért azzal, hogy a 
felhasználás  eldöntése  szakmai  kérdés.  Úgy gondolja,  szükség van az  őrzés-
védelemre, mert ezzel megelőzhetik az eseményeket. Hozzáteszi, az őrzés eddig 
a hozzá fűzött reményeket beváltotta, de aláveti magát a testület döntésének. 

Nagybalyi  Géza véleménye,  pénzügy-technikai  kérdés,  hogy  a  fent  nevezett 
összeg jogos vagy sem. Feltételezi, hogy a megbízást a szabályok betartásával 
hajtják végre. Az őrzés-védelem szolgálat nem egy szakma, hanem szabályozott 
tevékenységi kör, félig-meddig fegyveres szolgálat.  Kéri,  ne keverjék össze a 
recepciós szolgálatot a biztonsági szolgálattal,  mert a recepciós tájékoztat, de 
nem  avatkozik  be.  A  biztonsági  tevékenységekre  olyan  embereket  kell 
alkalmazni,  akik  megakadályozzák  a  rombolást,  és  kellő  végzettséggel 
rendelkeznek.

dr. Horogh Lajos rendkívül nemes cselekedetnek tartja, hogy az önkormányzat 
16  M Ft  támogatást  biztosít  a  város  közrend  és  vagyonvédelmi  helyzetének 
javítására.  Szerinte  ez  nem az  önkormányzat  intézményeinek  feladatát  oldja 
meg, hanem az egész városét. Számos olyan intézmény van, akiknek gondjuk 
van a vagyonvédelem területén, hiba ebbe belekeverni a 4 M Ft-ot és az 1,6 M 
Ft-ot. Szükség van a védelemre, csak meg kell találni hozzá a forrást. 

Boda  István egyetért  azzal,  hogy  6,6  M  Ft  a  város  közrendvédelmében 
fontosabb  szerepet  tudna  játszani,  mint  egy  intézménynél.  Javasolja,  hogy  a 
Közrendvédelmi Bizottság tekintse át még egyszer az anyagot.

Soós  József hangsúlyozza,  ez  egy  szakmai  kérdés  és  Obbágy  Csaba  is 
megerősítette abban, hogy szükség van erre az összegre, amely a közrend- és 
vagyonvédelmet  szolgálja.  Javasolja,  jelen  pillanatban  maradjon  ebben  a 
formában  a  határozat.  Ha  ezzel  nem  értenek  egyet,  mondjanak  újabb 
javaslatokat.

Benedek  Mihály javasolja,  hogy  a  két  kérdéses  összeget  vonják  össze,  és 
csoportosítsák  át  a  közrend-  és  vagyonvédelmi  feladatokra.  A bizottság,  az 
alpolgármester  úr,  valamint  az  ügyosztály  együtt  tárgyalja  meg  ennek  a 
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felosztását az elmúlt évekhez hasonlóan, szakmai indokok alapján. 

dr. Almási Csaba javasolja a határozati javaslat 2.) pontját úgy megfogalmazni, 
hogy  „A  Képviselő-testület  felkéri  az  Alapítvány  kuratóriumának  elnökét, 
készítsen  javaslatot  a  rendőrséggel,  a  polgárőrséggel  és  az  őrző-védő 
szervezetekkel  való  2006.  évi  együttműködés  feltételeire,  az  önkormányzati 
támogatás  felhasználására.  A  konkrét  feladatokat  is  tartalmazó  szerződés 
tervezetet 2006. április 30-ig a Közrendvédelmi Bizottság elé kell terjeszteni. A 
Közrendvédelmi  Bizottság  dönt  a  javaslat  elfogadásáról.  Felelős: 
Közrendvédelmi Bizottság, határidő: 2006. május 31.”

Fazekas Zoltán egyetért a módosítással, amennyiben ez a felosztás visszakerül a 
testület elé.

Benedek Mihály úgy gondolja, hogy a bizottság csak a javaslatot készíti el a 
pénzfelosztásra, az előterjesztés vissza fog kerülni testület elé. Ez így törvényes. 
A vitát  lezárja.  Kéri,  szavazzanak  a  módosító  javaslattal  együtt  a  határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

337/SzÜ. 52/KH/2006.(III. 30.) sz. Határozat

Tárgy: A  közrend  és  vagyonvédelmi  feladatok  támogatására  előirányzott 
költségvetési keret felhasználása 

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

1./ A Képviselő-testület a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására 
előirányzott 16 M Ft-ot a Közrendvédelmi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a következők szerint 
osztja fel:
Ózd Közbiztonságáért Alapítvány: 1,75 M Ft
Ózd Városi Rendőrkapitányság: 6      M Ft
Polgárőrség és társadalmi bűnmegelőző szervezetek: 1,65 M Ft
Közrend és vagyonvédelmi feladatok ellátására: 6,6   M Ft

2./ A  Képviselő-testület  felkéri  az  Alapítvány  kuratóriumának  elnökét, 
készítsen  javaslatot  a  rendőrséggel,  a  polgárőrséggel  és  az  őrző-védő 
szervezetekkel való 2006. évi együttműködés feltételeire, az önkormányzati 
támogatás  felhasználására.  A konkrét  feladatokat  is  tartalmazó szerződés 
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tervezetet  2006.  április  30-ig  a  Közrendvédelmi  Bizottság  elé  kell 
terjeszteni. A Közrendvédelmi Bizottság dönt a javaslat elfogadásáról.
Felelős: Közrendvédelmi Bizottság 
Határidő: 2006. május 31.

3./ A konkrét feladatokat tartalmazó szerződés aláírására a Képviselő-testület 
felhatalmazza Dr. Bárdos Balázs alpolgármestert.
Felelős: Dr. Bárdos Balázs alpolgármester
Határidő: 2006. május 31.

4./ A Képviselő-testület  felhívja  a  Közrendvédelmi  Bizottság Elnökét  és  az 
illetékes alpolgármestert, hogy a teljesítés arányos kifizetést, a pénzkeret 
célirányos felhasználását kísérje figyelemmel. 
Felelős: Dr. Bárdos Balázs alpolgármester

Közrendvédelmi Bizottság Elnöke
Határidő: értelemszerű 

10.) napirend

Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához és a Szociális és 
Egészségügyi  Gazdasági  Központhoz  tartozó  intézmények  2006.  évi 
költségvetési előirányzatainak jóváhagyására

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  7  igen  szavazattal 
elfogadását  javasolja.  A  bizottsági  ülésen  megállapították,  hogy  az  éves 
költségvetés  kiadásainak  előirányzata  a  korábbi  évekhez  kapcsolódva 
bázistervezésen  alapul.  Az  önkormányzati  kiadások  intézményenkénti 
számítását  a  terv-számok  alapján  tudta  megtervezni  az  Alsófokú  Oktatási 
Intézmények  Gondnoksága.  A  tervezést  több  ok  nehezítette,  ezek  között 
szerepel, hogy a korábbihoz képest új feladatok léptek be, pl. az információs 
szolgálat,  a gyermekjóléti szolgáltatás belépése, valamint kistérségi feladatok. 
2005. évben az intézmények takarékosan gazdálkodtak, de a működtetés során 
felmerülő  kiadásokat  illetően  felhívta  a  bizottság  az  intézményvezetők 
figyelmét, hogy az eddiginél is racionálisabb gazdálkodást kell megvalósítani. 
felhívja a vezetők figyelmét, hogy a pályázatokat ugyanúgy használják ki, mint 
ahogy eddig is tették. 

Zsolnai Piroska ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Az előző évekhez hasonlóan történt a felosztás, és az intézmények 
ugyanazon az elven kapták meg a rájuk eső összeget.

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta, 
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elfogadását  javasolja.  Hozzáteszi,  hogy  az  energia-kérdéseket  folyamatosan 
rendezni kell ebben az évben.

dr. Horogh Lajos az 1/a) melléklet adatait áttekintve négy megdöbbentő tényt 
tapasztalt.  Kiszámolta,  hogy  az  1  fő  létszámkeretre  eső  tanulók,  óvodások 
együttás száma hogyan alakul. Az eredmény, hogy az Árpád Vezér Úti Általános 
Iskolában 3,96 tanuló jut egy alkalmazottra, a Vasvár Úti Általános Iskolában 
pedig  10,7.  Kérdése,  mi  indokolja  ezt  az  eltérést  az  egyes  területek  között? 
Áttekintette továbbá a dologi kiadások egy főre vetítését. A legkevesebb 268 E 
Ft,  a legmagasabb 1.048 E Ft.  Úgy gondolja,  ennek valamilyen oka van. Ha 
tovább nézik a béreket, személyi jellegű kiadásokat, jól közelítenek egymáshoz 
az  értékek.  Kérdése,  jól  végezte-e  el  az  osztási  műveleteket,  mi  lehet  az 
eltérések oka?

Rontó  József elmondja,  a  város  legnépesebb  intézményrendszeréről  van  szó, 
mert az alsófokú oktatásban részt vevő gyerekek száma 4007, a dolgozók száma 
pedig 446. A középiskolákban ez az arány 887-78. Ezeket az adatokat összeadva 
az  jön  ki,  hogy  5418  fős  intézményrendszert  foglalkoztat  az  oktatás.  Az 
adatokból  kiviláglik,  hogy  2004.  évhez  viszonyítva  a  működési,  fenntartási 
kiadása az intézményeknek 11,7 %-kal emelkedik, a dologi kiadások pedig 10 
%-kal.  Nagy szóródást  mutat  ez  az  emelkedés,  mert  a  működési,  fenntartási 
kiadások 8 és  23 % között  ingadoznak,  a dologi  kiadás pedig 8 % és 45 % 
között.  A működési,  fenntartási,  dologi  kiadás  átlagban  18,3  %.  Megítélése 
szerint  világossá  kell  tenni,  hogy  az  oktatásügy  a  városban  ma  még  nem 
stratégiai  ágazat.  Azzá  kell  tenni,  de  ma  még  nem  az.  Nincs  olyan 
intézményrendszer,  amely  18,3  %-os  dologi  kiadásból  megfelelő  állapotban 
tudja megőrizni  rendszerét,  így fejlesztésről  aligha lehet  szó.  A másik dolog, 
hogy a bázis szemléletű költségvetés készítést előbb-utóbb be kell fejezni, mert 
ez  a  szemlélet  nem  tud  kellőképpen  segíteni,  illetve  nem  indukálja  azt  az 
innovációs törekvést, amely az oktatásügyben feltétlenül szükséges. Nem képes 
reagálni a minőségi teljesítményekre sem. Ezt tudomásul kell venni, mert 5 %-
os növekedés mellett  az intézmények közötti  teljesítmény-különbségeket  nem 
lehet  kezelni.  Hangsúlyozza,  hosszú  távon  ebben  a  rendszerben  minőségi 
előrelépést kell tenni. A minőség érdekében biztos, hogy - a gyerekek esetében – 
meg kell teremteni azokat a körülményeket, amelyek biztosíthatják egy szegény 
városban is a magas minőséget. Végig kell gondolni, nem kell ragaszkodni az 
évtizedek  óta  kialakult  gyakorlathoz.  Úgy  gondolja,  egy  elemzéssel  olyan 
megoldást lehet találni, amely célszerűbb, jobb. A felzárkózatást illetően örömét 
fejezi ki, hogy elindult egy folyamat, amely az egész napközis foglalkoztatást 
célozza meg, a  szükséges anyagiakat  ehhez biztosítani  kell.  Hangsúlyozza,  a 
szülők,  az  önkormányzat  megelégedésével  minőséget  kell  produkálni  a 
rendszerben.
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Malinkó  János tájékoztatja  dr.  Horogh  Lajost,  hogy  a  számszaki 
összehasonlítása  hibás,  mert  teljesen  más  az  óvodás,  a  középiskolás  vagy 
szakiskolás ellátási költségvetés. Az állami normatívát is eltérően kapják meg. 
Az  előterjesztésben  igyekeztek  megfogalmazni,  hogy  az  egyes  intézmények 
közötti  eltérések a dologi  kiadások tekintetében a fűtésből,  vízellátásból,  stb. 
adódnak, a bérköltség tekintetében viszont nem nagy az eltérés. A továbbiakban 
elmondja,  a  bizottság  és  a  testület  az  oktatási  intézményekben  nevelési 
programokat hagyott jóvá, amely esetlegesen többlet feladatokat is jelentenek. 
Nincs a városban egyetlen olyan intézmény sem, akinek az összes normatíva 
elég lenne. Ezért az önkormányzat kapja a normatívát, az állami támogatást, az 
önkormányzat feladata az ellátás biztosítása. Nincs olyan intézmény, akinek nem 
kellene kiegészítést biztosítani. A bázisszemléletű költségvetéssel kapcsolatban 
elmondja,  megnézik  mennyi  volt  a  finanszírozás  és  ez  alapján  bontják  le  a 
költségeket.  A feladatfinanszírozást illetően leírták, hogy 240 M Ft-tal  kellett 
volna a költségvetésnek többnek lennie, hogy mindent igényt teljesítsenek. Az 
iskolákban a bérköltségek 80 %-ot tesznek ki, a dologi költség pedig 9,5 %-ot. 
Ez  nagyon  rossz  arány,  de  így  működik  az  intézményrendszer.  Amiből  az 
intézményrendszer  plusz pénzhez jut,  az  állami  támogatás,  amivel  létrehozza 
termeit, nyelvi laborjait. A minőséggel kapcsolatban elmondja, nincs a magyar 
ágazati rendszerben még egy olyan szabályozás a minőségügyet illetően, mint az 
oktatásban. 

Nyerges  Tibor ügyrendben  kér  szót.  Kérdése,  a  képviselőkre  vonatkozó 
időkorlát  a  hozzászólások  tekintetében  érvényes-e  az  ügyosztályvezetőkre, 
illetve van-e összefüggés a hozzászólás hangereje és hatékonysága között?

Benedek Mihály válasza, az időkorlát érvényes az ügyosztályvezetőkre is,  de 
tudatosan és okkal nem szakította félbe, hogy az előterjesztő gondolatmenetét 
közvetítse a testületi tagok felé.

Boda István szerint a számok sok mindent megmutatnak és sok mindent nem. 
Ha úgy osszák meg, lehetett volna számolni, hogy a kiadásból kap 14 %-ot, a 
bevételből hoz 35 %-ot. A továbbiakban elmondja, a valós helyzet még attól is 
rosszabb, mint amit dr. Horogh Lajos elmondott, mert ha a 19 %-ból leszednek 
mindent,  akkor  a  tiszta  pénz  nem  igazán  sok.  Egyetért  azzal,  hogy  a 
bázisszemléletű költségvetés, a feladatmutató nem jó.

dr. Horogh Lajos a Pénzügyi Ügyosztályvezetőnek elmondja, ha külön lett volna 
alcímenként  részletezték  volna  az óvodákat,  általános  iskolákat,  nem keverte 
volna össze őket, de így nem tudja különválasztani. Ami megdöbbentő számára, 
hogy  egy  iskolai  alkalmazottra  4-10  gyermek  jut.  Nincs  is  ezzel  baj,  de  a 
számok  ezt  diktálják,  dönteni  kell  róla.  A  szavazáshoz  szüksége  van 
megerősítésre, hogy meggyőződjön igazak-e az adatok vagy sem. Nem szerepel 
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az előterjesztésben az előző évek adatai  sem. Jó lett  volna,  ha a magyarázat 
elkészült volna hozzá.

Rontó József a feladatfinanszírozással kapcsolatosan ő is tudja, hogy optimális 
körülményeket  teremteni  sok  pénzbe  kerül,  de  valamiféle  mutató-rendszert 
alkotni  kell,  abban  biztos.  Ha  tudja,  hogy  egy  tanulócsoportra  mennyi 
pedagógust  kell  alkalmazni,  akkor  hozzá  tudja  kapcsolni  a  technikai 
személyzetet, a speciális feladatokat. Van amit előre lehet látni, de a minőséggel 
kapcsolatos megjegyzésre hozzáteszi, nem a szabályzatokkal kíván foglalkozni. 
Tudja,  hogy  mindenkinek  van  programja,  de  a  kettő  nem  fedi  egymást. 
Folyamatosan romlik az iskolák helyzete, a gyerekek megtartása, nincs olyan 
kapcsolat a szülőkkel, ami eredményes munkát feltételezne, de azt tudomásul 
veszi, hogy ebből elmozdulni nem lehet.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

57/SzÜ. 53/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához és a Szociális és 
Egészségügyi  Gazdasági  Központhoz  tartozó  intézmények  2006.  évi 
költségvetési előirányzatainak jóváhagyása 

Fenti tárgyban a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

1.) Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksághoz  tartozó  intézmények 
2006. évi  költségvetési előirányzatait jóváhagyja.
Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője
Intézményvezetők

Határidő: értelemszerűen

2.) A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központhoz tartozó  intézmények 
2006. évi költségvetési előirányzatait jóváhagyja.
Felelős: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője

Intézményvezetők
Határidő: értelemszerűen

1



11.) napirend

Beszámoló Ózd város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Benedek Mihály  köszönti Pinkóczi Józsefet Ózd város Rendőrkapitányát és a 
BAZ Megyei Rendőrfőkapitányságról Ruszkai József rendőrezredest. Tájékoz-
tatja a Képviselő-testületet és a vendégeket, hogy a 2006. évi költségvetés tarta-
lékkeretéből az Önkormányzat 3 segédmotorkerékpárt vásárol az Ózdi Rendőr-
kapitányságnak, amelyet április 4-én fognak átadni. 

Pinkóczi József örömmel hallotta Polgármester úr bejelentését, hiszen a segéd-
motorkerékpárok nagy segítséget fognak nyújtani a munkájukhoz. Minden bi-
zottság előtt beszámolt, ehhez szeretne hozzátenni pár gondolatot. A múlt évben 
a kapitányságon több személyi változásra került sor. Ő május 1-jén került ide 
megbízott bűnügyi osztályvezetőként, majd később kinevezett osztályvezetőként 
dolgozott. Ezzel egy időben megszűnt a fogdai tevékenység az Ózdi Rendőrka-
pitányságon, az alosztályvezető nyugdíjba vonult. dr. Sztanik Zoltán október 26-
án vonult nyugdíjba és akkor a Megyei Főkapitány megbízta a kapitányság ve-
zetésével, majd december 1-jén a kinevezésére is sor került. A Bűnügyi Osztály 
vezetése élén is változás következett be, dr. Varga László lett a bűnügyi osztály-
vezető, akit  később kinevezett  helyettesének. A szervezeti  változásokon kívül 
más is történt a kapitányságon, két alosztály nevében változás állt be, létrehozta 
a Főkapitányság vezetése az Életvédelmi Alosztályt és a Bűnügyi Osztályon be-
lül a Vagyonvédelmi Alosztályt. Az Igazgatásrendészeti Osztályon Montvai Ró-
bertné lett az osztályvezető, a helyére Sulyok István alezredes lépett, aki koráb-
ban a Bűnözési Osztályt vezette. Négy fő dologra hívja fel a figyelmet. Az egyik 
a vagyon elleni bűncselekmények köre, a másik az erőszakos, garázda jellegű 
bűncselekmények köre, a közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések és a kábító-
szerrel összefüggő jogsértéseknek a figyelemmel kísérése. A vagyon elleni bűn-
cselekmények az Ózdi Rendőrkapitányságon belül a bűncselekmények 70 %-át 
teszik ki. Ehhez hozzájárul az is, hogy az év folyamán számos szerzői jogsértést 
sikerült  felderíteni,  ami  megemelte  a  bűncselekmények  számát.  Ezen  kívül 
szembeötlő volt a térségben uralkodó falopások száma. A február 28-án megtar-
tott ún. fakonferencia előtt egy nappal kapta meg a Megyei Bíróság állásfoglalá-
sát, miszerint a Be. értelmezése szerint elkövetési eszközként veszik figyelembe 
a baltát, fűrészt és a láncfűrészt, valamint azokat az átalakított járműveket is, 
amelyekkel a lopott fát szállítják. Ezeknek a lefoglalására és elkobzására lehető-
ség van. A múlt évben 582 szabálysértési feljelentést tettek a kollégái, ez mind 
tettenérés volt.  186 büntető ügyben indult  eljárás,  amiből  34 esetben sikerült 
vádemelési javaslatra továbbítani az ügyet, valamint 107 ügyben került felfüg-
gesztésre sor. A többi ügy folyamatban van, vagy pedig átminősült szabálysér-
téssé. Elmondja, nap mint nap keresik meg polgári szerveződések, magánszemé-
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lyek ezzel a problémával. Úgy érzi, a közrendvédelmi, bűnügyi állomány alkal-
mas arra, hogy ezt a feladatot végrehajtsa és ha nem is tudják megszüntetni, de 
legalább megpróbálják lokalizálni. A másik fontos bűncselekménykör az erősza-
kos, garázda bűncselekmények köre. Megfigyelték azt, hogy a segélyosztások 
idején megszaporodnak ezek a jogsértések. A megfékezésük nem kis gondot je-
lent a rendőrségnek, hiszen ezek családon belül történnek. A következő fontos 
kérdéskör a közlekedési szabálysértések köre. A 2004-ben bekövetkezett ugrás-
szerű emelkedést követően 2005-ben a Megyei Főkapitány elrendelte az egész 
megyére kiterjedő közlekedési akciót. Ózd területén több, mint 60 alkalommal 
végeztek ilyen akciót, amelynek következményeként 24 %-kal csökkent a sérü-
léses balesetek száma, viszont a halálos balesetek száma növekedett. Ennek fo-
lyományaként az akciókat nem fejezik be, több alkalommal fognak sebességet 
mérni és ha szükséges, más szabálysértéseket szankcionálni. Ide tartoznak még a 
kerékpározók, akik közül sokan nem használják a megvilágítást segítő eszközö-
ket. Ez nagy veszélyt rejt magába. Az ilyen fajta jogsértéseket továbbra is figye-
lemmel fogják kísérni és a bírságolással élni fognak. A negyedik említésre méltó 
dolog a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények köre. Az összbűncselekmé-
nyek számát tekintve, arányában 0,75 %-ot tett ki a múlt évben. Pár hónappal 
ezelőtt volt ezzel kapcsolatban fórum, ahol a Henczel főorvos úr bírálta a rend-
őrséget, hogy nem tesznek lépéseket annak érdekében, hogy a kábítószerrel ösz-
szefüggő bűnözés csökkenjen. Akkor nem beszélhetett még arról, hogy egy tit-
kos nyomozás folyamatban volt, hiszen ez szolgálati, illetve államtitkot sértett 
volna. Ezt a nyomozást március 7-én sikerült legalizálni és a megyei komman-
dósok segítségével a terjesztőket sikerült elfogni. Az egyikük azóta előzetes le-
tartóztatásban van. Az akció során egy sporttáska mennyiségű marihuánát sike-
rült lefoglalni és ezen kívül több száz tablettát és más kábító hatású anyagot. In-
formális  csatornákon,  fiatalok  elmondása  alapján,  tehát  nem igazolt  számok 
alapján ez két heti mennyiség a városban, tehát el kell gondolkodni azon, a fiata-
lok milyen nagyságrendben fogyasztanak kábítószert. Az elmondások alapján a 
14-25 év közötti korosztály 50 %-a már foglalkozott kábítószerrel. A rendőrség 
tehát megteszi a szüksége intézkedéseket, azonban a család szerepe nem nélkü-
lözhető, ugyanis ott kell észrevenni, ha a fiatalokon, gyerekeken valamilyen vál-
tozások következnek be és a szülőnek kötelessége ezzel foglalkozni, orvoshoz 
vinni.
Tájékoztatásul elmondja, a felderítési mutatók javultak, az ismeretlenes felderí-
tés 9 %-kal több, mint 2004-ben volt, a nyomozási eredményességi mutató 2 %-
kal emelkedett. A technikai felszereltséggel kapcsolatban ismerteti, a múlt év fo-
lyamán a Rendőrkapitányság 4 új szolgálati gépkocsit kapott, 3 fényhidas rend-
őrautót és egy nyomozó személygépkocsit.  Örömmel tájékoztat  arról,  hogy a 
tegnapi nap folyamán kaptak 3 új személygépkocsit, ebből egy került az Ózdi 
Rendőrkapitányságra a közrendvédelmi állományhoz, egy a Putnoki, egy pedig 
a Borsodnádasdi Örsre. 
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Ezúton szeretné megköszönni a Polgármester úrnak, a Polgármesteri Hivatal ve-
zetésének és a Képviselő-testületnek a múlt évben a munkájukhoz nyújtott segít-
séget és kéri, hogy a következő időszakban is tegyék ezt meg.

Soós József: a Közrendvédelmi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és tartal-
mas beszámolónak tartja, iránymutatást ad arról, mit szeretne csinálni a rendőr-
ség a jövőben. Elismerésüket fejezték ki és további támogatásra is ígéretet tet-
tek. A bizottság nevében javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Nagybalyi Géza:  az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta a beszá-
molót és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egyúttal megköszöni Rendőrkapi-
tány úrnak, hogy a bizottsági ülésen biztosította a részvételt és a bűnügyi cso-
portvezető jelen volt, így a bizottság tagjai kifejthették véleményüket. Örömükre 
szolgál a falu rehabilitációjának beindulása. Itt egy komoly beruházási terület 
fog kialakulni és kérte Rendőrkapitány úr és a rendőrség segítségét ennek meg-
óvásában. Elmondja, a városban nagy probléma a vaslopás és tehetetlenek ezzel 
szemben, hiszen az elkövetett  érték annyira kicsi,  hogy nem tudnak vele mit 
kezdeni. Ezt azért hozta fel, mert a tegnapi nap folyamán a Bartók Béla úti laká-
sában volt, amikor szóltak, hogy a Csépányi úti telepre betörtek. Amíg kiment a 
telepre, addig a lakása udvarán pakolták össze a vasat és egy pár darabbal kere-
ket is oldottak. Minden embernek napról-napra apró lopásokkal kell szembenéz-
ni, kerítést, kaput, ruhaneműt és közterületeken elhelyezett közvagyont is elvisz-
nek. Nehéz a problémát kordában tartani, de úgy gondolja, a fémkereskedők el-
lenőrzésén keresztül lehetne megfékezni. 

Fazekas Zoltán gratulál a színvonalas anyaghoz. A korábbi évekhez hasonló tar-
talmi  elemekkel  és  adatokkal  ellátott  beszámoló  Ózd  és  térségének  bűnügyi 
helyzetéről. Kiemeli, valóban a legsúlyosabbnak tűnik a vagyon elleni bűncse-
lekmények alakulása. Úgy véli, fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy saját 
vagyonát igyekezzen megóvni. Itt akár gépjárműben, udvaron, úton hagyott érté-
kekről beszél. A már korábban tárgyalt közrendvédelmi feladatokra szánt önkor-
mányzati támogatási kerettel is a Rendőrség, a Polgárőrség munkáját igyekezze-
nek támogatni. Riasztó a közlekedési balesetek számának növekedése. Itt egy-
részt a fiatal, rutintalan vezetőket említi az anyag, másrészt Ózdon sem javul a 
közlekedési morál. Sokan felelőtlenül közlekednek és idetartozik az is, hogy az 
utak állapota sem javul, sőt a téli időjárás miatt még tovább rosszabbodott. To-
vábbi sok sikert, jó munkát kíván a Rendőrségnek. 

dr. Horogh Lajos: megjegyzi, a Közrendvédelmi Bizottság ülésén hasonlókat ál-
lapítottak meg, mint Fazekas képviselő úr. Úgy véli, a beszámolót a városban 
közkinccsé kell tenni. Szerinte a rendőrség önmagában nem érhet el eredménye-
ket, a civil szervezeteknek, valamint a város lakóinak is össze kell fogniuk azért, 
hogy biztonságosabban éljenek és ne kelljen félteniük a vagyonukat. Vagy ha 
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mégis előfordul bűncselekmény, kövesse büntetés. Javasolja, hogy a Városi Te-
levízióban valamilyen műsor  keretében a  Rendőrkapitány úrnak tájékoztatnia 
kellene a város lakosságát a beszámoló lényegéről, valamint arról is, miben van 
a város lakóinak szerepe, mivel segíthetnék elő a Rendőrség munkáját. Indítvá-
nyozza továbbá, hogy tartsanak közrendvédelmi közmeghallgatást, ebben a Köz-
rendvédelmi Bizottság és a képviselők is segíteni tudnának. Véleménye szerint 
csak a lakosság bevonásával és a civil szervezetek támogatásával lehet eredmé-
nyeket elérni. Senkit ne riasszon el, hogy bizonyos bűnügyi mutatók romlottak. 
Végezetül sikeres munkát kíván a Rendőrségnek. 

Erdősi János gratulál az anyag színvonalához. A szűk lakókörnyezetében 3 alka-
lommal értesítették a Rendőrséget, ebből két alkalommal lakossági bejelentésre 
garázdaság ügyében, egy alkalommal pedig kábelégetés miatt tett bejelentést. 5 
perc múlva ott voltak a rendőrök. Az első két esettel kapcsolatban lenne kérdése. 
Mennyi időt vesz igénybe egy eljárás az intézkedéstől számítva a bírósági ítéle-
tig abban az esetben, ha ismert a tényállás és ismert a tettes is? Az említett ese-
tek egyikében szurkálás, a másik esetben pedig verekedés történt.

Nyerges Tibor örömmel hallotta a motorkerékpárok vásárlását. 6 év óta minden 
alkalommal felvetette ezt az ötletet, de úgy látszik személyi csere kellett hozzá. 
Szerencsésnek tartja, ha egy olyan városban, ami a 7 völgy városa és a távolsá-
gok 10-15 km-t is meghaladják a Rendőrség mozgékonyabbá válik. Gratulál a 
kábítószerrel összefüggő bűncselekmények felderítésében elért eredményekhez, 
hiszen az ifjúság számára ez egy kór,  amelyet  megelőzni  és  megakadályozni 
kell.  Fontosnak tartja,  hogy a  lakosság tájékoztatása  mellett  népszerűsítsék a 
Szomszédok Egymásért Mozgalmat is.

Obbágy Csaba sajnálja, hogy a 39 napirend közül csak egy foglalkozik ezzel a 
témával, pedig egy egész délutánt is megérne. Az egyik terület, amelyet említe-
ne, család, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, amely során olyan szemé-
lyeket derítettek fel és vontak felelősségre, akik jogsértésekkel veszélyeztetik 
kiskorúak testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. A családon belüli erőszak sok-
szor nem csupán az asszony megveréséből áll, hanem a gyerekeket is arról kér-
dezik, kit vert meg és hogy ne hagyja magát. Ezek a szülői biztatások, valamint 
az a felfogás, amely sokszor félreértelmezett személyiségi jogokat enged meg, 
egy csődközeli helyzet, hiszen lassan eljön az az idő, amikor a gyerekek saját 
szüleiket fogják megtámadni. Sok idős ember a pedagógusoktól vár megoldást, 
hogy hatni tudnak a gyerekekre. Nem erről tudna számot adni. Úgy gondolja, a 
gyerekek indokolatlanul agresszív magatartása abból fakadhat, hogy ezt látják a 
felnőtt társadalomban és ez veszélyt jelenthet az idős emberekre is. A másik do-
log, amelyet említ a közlekedési szabálysértések ügye. Az előterjesztés 21. olda-
la tartalmazza, hogy „a közlekedésrendészeti szabálysértések száma 31 %-kal, 
1599-ről 2096-ra emelkedett.” Úgy gondolja, ez azt is mutatja, hogy nem sza-
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badna megengedni 8 osztály elvégzésével jogosítványt szerezni. Örül neki, hogy 
a falopásokkal kapcsolatban már a roncsautókat is el lehet kobozni. Egyetért az-
zal is, hogy a kerékpárokon fontos lenne a villogó, a lámpa. Gratulál az elkészí-
tett anyaghoz és az eddig végzett tevékenységhez.

Filipcsin Károly részletesen áttanulmányozta az anyagot, alapos munkának tartja 
és az elfogadását javasolja. Örül annak, hogy már a roncsautókat is el lehet ko-
bozni. Ugyanakkor hiányolja a szamaraskocsi és a talicska elkobzását, ugyanis 
ezekkel is hordják a fát. Hibásnak tartja a rendőrségi intézkedések társadalmi 
megítélését  is.  Véleménye  szerint  kicsit  szélesíteni  kellene  a  jogi  korlátokat. 
Úgy véli, a bevezető útszakaszokon több ellenőrzést kellene tartani, mert általá-
ban azok az elemek, akik nem becsületes úton járnak, ezeken az utakon mozog-
nak. Ezáltal jobban ki lehetne szűrni őket.

Tartó Lajos csatlakozik azokhoz, akik elismeréssel szóltak az anyagról. Uraj-Su-
sa térségével kapcsolatban szólna. Az anyag azt sugallja, hogy ezen a területen 
minden rendben van. Ez részben igaz, részben nem. Igaz annyiból, hogy nincs 
olyan jellegű gond, mint a város többi részén, de hangsúlyozza, ezért a lakók is 
sokat tesznek. Sajnos a közelmúltban előfordultak falopások, kerékpárlopások és 
a fémgyűjtők megjelentek ezen a területen is. Az önkormányzat elkerített terüle-
téről ellopták a láncot, a lakatot szétverték, valamint a futballpálya betonkorlát-
ját is elvitték a benne lévő vas miatt. Előfordult azonban Urajon szurkálás is a 
közelmúltban. Tehát itt sincs minden rendben. Ennek okát abban is látják, hogy 
ritkább a rendőrjárőri szolgálat. Már korábban is kérte, hogy az előző gyakorlat-
nak megfelelően sűrűbben járjanak arra. Kihasználja a lehetőséget, hogy az uraj-
susai lakók köszönetét tolmácsolja Balázs Csabának és Ferencz Gábornak, akik-
nek köszönhető a rendőrség részéről, hogy Uraj-Susán a közbiztonság ilyen.

Bertáné  Várnay  Ilona áttanulmányozta  az  anyagot  és  különösen  örül  annak, 
hogy nagy hangsúlyt fektetnek a kábítószer-fogyasztók visszaszorítására. Úgy 
gondolja, a prevenció mellett javasolná, hogy fokozottabban ellenőrizzék a szó-
rakozó helyeket,  talán akkor nagyobb sikereket  lehetne elérni.  Megköszöni a 
táblai járőrcsoportnak nyújtott segítséget.

Erdősi János: a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság korábbi ülésén, ami-
kor a Borsod Volánnal kapcsolatos anyagot tárgyalták, felvetődött, hogy ameny-
nyiben kérésük van, forduljanak a Közrendvédelmi Bizottsághoz, de nem hagyja 
ki az alkalmat. Javasolja, hogy néhány zűrös buszjáraton, ahol lopások fordul-
nak elő gyakrabban járőrözzenek a rendőrök.

Benedek Mihály megköszöni a beszámoló elkészítését és színvonalát. A Képvi-
selő-testület és a maga nevében biztosítja a Rendőrkapitány urat, hogy az elkö-
vetkező években is hasonló együttműködésre törekszenek. A lehetőségek maxi-
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mumát kihasználva próbálják segíteni a munkájukat. Szeretné, ha tolmácsolna 
ezt a beosztottjainak is, hiszen nekik is köszönettel tartoznak. Munkájukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy Ózdon ilyen véleményt lehet hallani.

Pinkóczi József köszöni az elismerő szavakat. A Nagybalyi úr felvetésére, amely 
a vaslopással kapcsolatos elmondja, mindennap előfordul ilyen fajta bejelentés. 
Nyilván nem tudnak minden esetben eljárni, mivel egyrészt vannak létszámkor-
látok, másrészt ha ügyesebbek az elkövetők nem, tudják tetten érni őket. A MÉH 
kereskedések ellenőrzésével kapcsolatban megjegyzi, az ellopott tárgyakat nem 
úgy  adják  be  a  kereskedésekbe,  ahogy  eltulajdonították,  hanem  szétvágják, 
amelyről nem biztos, hogy észre lehet venni, honnan lopták el. Néhány hete tör-
tént, hogy világos nappal a Március 15. úton az egyik állampolgár az út közepé-
ről szedte fel az aknafedelet. A Rendőrség tetten érte, szabálysértési eljárás fo-
lyik most ellene. Nagyon nehéz az ilyen eseteket megfékezni. Fazekas Zoltán 
képviselő úr által  felvetődött,  hogy a betöréses lopások száma nőtt.  Szociális 
gondok vannak, sajnos ez a jelenség fennáll. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, a 
tulajdon védelme elsősorban a tulajdonos feladata. Vannak olyan települések a 
környéken, ahol jobban figyelnek egymásra a lakók. A lehetőségekhez képest 
megpróbálják lokalizálni a betöréses lopásokat, azonban felhívja a figyelmet a 
vagyonvédelmi  eszközök  alkalmazására.  Ezekkel  lehetőség  van  vonalfigyelő 
rendszerekre történő csatlakozásra.  Igaz,  hogy fizetni  kell  érte,  de megéri.  A 
gépkocsi feltörésekkel kapcsolatban elmondja, a benne hagyott értékek nagyon 
csábítóak. A Falu térségében figyelmeztető táblákat helyeztek ki, szórólapokat 
osztogatnak, hogy ne hagyjanak az autóban semmilyen értéket. A beszámoló re-
ális képet nyújt a közlekedési balesetek helyzetéről. Megismétli, a balesetek szá-
ma valóban csökkent, de a halálos balesetek száma nőtt. Az ittas vezetők száma 
is növekedett és próbálják arra ösztökélni a közlekedésben résztvevőket, ha ko-
csiba ülnek ne fogyasszanak alkoholt. Az utak állapota nem rendőrségi feladat. 
Óriási  pénzeket  emészt  fel,  országos  probléma,  nem tudják  mikorra  lesznek 
olyan állapotban az utak, hogy a közlekedésbiztonság is javuljon. Egyetért Ho-
rogh úrral, összefogás kellene a városban, valamint abban is, hogy a beszámolót 
közzé kell tenni. Mindenkinek a rendelkezésére áll, ha meghívást kap, szívesen 
elmegy és válaszol a kérdésekre.  Ha sor kerül rendőrségi  közmeghallgatásra, 
bármikor szívesen eljön. Erdősi úr a rendőrségi intézkedési aktivitást említi. Pró-
báltak egy olyan szemléletet kialakítani, hogy olyan frekventált ügyekkel foglal-
kozzanak, amely a lakosságot érintik. Úgy véli, ha intézkednek, annak foganatja 
legyen és az állampolgárok érdekében történjen. Kérdésként hangzott el, hogy 
mennyi időt vesz igénybe egy-egy bűncselekmény felderítése és bíróság elé állí-
tás között. Erre nincs tipikus időintervallum. Lehetőség van arra, hogy az elkö-
vetőt 15 napon belül bíróság elé állítsák, ha vallomást tesz és nem kell szakértői 
vélemény. Ők mindig arra törekednek, hogy minél hamarabb befejezzék a nyo-
mozásokat, de a bíróságra nem tudnak hatni, mikor hoz ítéletet. A buszon törté-
nő lopásokkal kapcsolatban elmondja, 20-as nagyságrendben fordult elő az utób-
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bi 3-4 hónapban a zseblopások száma. Bejelenti, megvannak az elkövetők, vi-
szont sajnálatos, hogy ugyanaz a csoport tovább folytatja a tevékenységét. Kér 
mindenkit, hogy igyekezzenek értékeikre, táskáikra jobban vigyázni. A kábító-
szerrel kapcsolatos problémát továbbra is szem előtt tartják. Mivel vannak olyan 
dolgok, amiket nem mondhat el nagy plénum előtt, arra kér mindenkit, kísérjék 
figyelemmel a Rendőrség munkáját ebben a témában. A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom egy létező mozgalom, a Polgármesteri Hivatal anyagi eszközöket is 
rendelkezésükre bocsát. A Velence telepen jól működik ez a rendszer, ami abból 
áll, hogy a szomszédok egymásra figyelnek és jelző eszközöket is alkalmaznak. 
Nem egymás lépését figyelik, de a problémát jelzik egymásnak. A család, gyer-
mek és ifjúsági területen elért eredményekkel kapcsolatban kifejti, ha a hatósá-
gok jelzik nekik, vagy ha úgy érzik, hogy kiskorú veszélyeztetése megvalósul, 
minden esetben eljárást kezdeményeznek. Komoly támogatást kapnak a Megyei 
Főügyészség ifjúságvédelmi területén tevékenykedő ügyészektől. A közlekedési 
szabálysértések vonatkozásában megjegyzi, a számuk valóban nőtt, de az akciók 
száma is növekedett. Hozzáteszi, nemcsak az Ózdi Rendőrkapitányság szervez 
ilyen akciókat, hanem a Megyei Főkapitányság is kiveszi belőle a részét. Filip-
csin Károly hozzászólására reagálva elmondja, nem tudnak minden szamaras fo-
gatot elvenni, hiszen a törvények ezt a tevékenységet behatárolják. A szabálysér-
tési feljelentések azért megtörténnek, ebben az évben is több száz ilyen bejelen-
tés érkezett. Elhangzott, hogy a sajtó nem áll a rendőrség mellett. Ezzel kapcso-
latban vannak más tapasztalatai is. Többször megkeresték különböző írott sajtó 
munkatársai és úgy érzi korrekt módon tájékoztatnak. Nyilván vannak olyan új-
ságírók, akik másképpen gondolkoznak, mint a Rendőrség. Felmerült az is, hogy 
a törvényi felhatalmazást szélesíteni kell. Úgy véli, a rendőröknek megvan min-
den jogi lehetőségük a közbiztonság fenntartásához. A ki- és bevezető utak el-
lenőrzése megtörténik több okból is,  egyrészt sebességmérések folynak, más-
részt, ha vannak olyan utalások, melyek szerint bűncselekményt elkövetők ezen 
a területen mozognak, nyilvánvalóan rendőri intézkedést foganatosítanak. Tartó 
Lajos hozzászólásával kapcsolatosan megjegyzi, az uraj-susai körzeti megbízot-
tak nyilvánvalóan jó munkát végeznek, hiszen ezen a területen alacsony a bűn-
cselekmények száma. Ez a rész gyöngyszeme a városnak. Szeretne több rendőrt 
ide küldeni, de ennyi áll rendelkezésére. Falopás, kerékpárlopás, vaslopás elő-
fordul itt is, viszont nem biztos, hogy csak a Rendőrségnek kell ebben lépéseket 
tenni, hiszen lakossági összefogásra is szükség van, és az sokszor hatékonyabb, 
mint a rendőri fellépés. Bertáné képviselő asszony kábítószerrel kapcsolatos fel-
vetésére elmondja, a Fórumon amit lehetett, elmondott és a Polgárőr szervezete-
ket továbbra is támogatni fogják, hiszen nagy segítséget nyújtanak a Rendőrség-
nek, bármikor kérésre jönnek, számítanak rájuk. Köszöni a Rendőrség nevében a 
motorkerékpárokat és az elismerő szavakat, tolmácsolni fogja a kollégáinak.

Ruszkai József elmondja, örömmel jött Ózdra. A Képviselő-testület dicsérte a 
rendőrség munkáját, ő szeretné megdicsérni a Képviselő-testület munkáját, hi-
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szen ilyen egyéni véleményekkel párosult szakmai hozzászólásokat keveset hall. 
Köszöni azt a korrektséget, amellyel értékelik az anyagot, amellyel a hiányossá-
gokat feltárják és köszöni a biztatást is, valamint kéri, továbbra is támogassák 
őket. Egyfajta provokációnak tekinti a létszámkérdést. A Magyar Rendőrség lét-
számának elosztása mindig vitákat kavar. Minden városnak megvannak a maga 
sajátos problémái és reméli előbb-utóbb elkövetkezik az az idő, amikor a Ma-
gyar Rendőrség létszámát feladatarányosan fogják szétosztani és nem vezetőből, 
hanem utcai járőrből lesz több. Úgy véli, a Magyar Rendőrség közel 40 E fős 
létszáma elég lenne, csak a szerkezetén kellene változtatni. Vannak más térségek 
is, ahová Ózdról kell rendőröket vezényelni. Ennek a feladatnak a végrehajtásá-
hoz tett egy olyan ígéretet, hogy plusz 2 fővel növelheti az Ózdi Rendőrkapi-
tányság a létszámát. Köszöni az aktív, illetve pozitív közreműködést és további 
jó munkát kíván.

Benedek Mihály mivel több hozzászólás nincs, kéri a szavazást a határozati ja-
vaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

175/SzÜ 54/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló  Ózd  város  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót megtárgyalta és 
az abban foglaltakat elfogadja.

-.-.-

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

12.) napirend

Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2005. évi tevékenységéről. 
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyására, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Kiss Sándor köszönti Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgálót.

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  beszámolót  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
támogatja az elfogadását. 
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dr. Horogh Lajos megjegyzi, egy nagyon fontos tevékenységet végző Kft-ről van 
itt szó. Pozitívumként jegyzi meg, hogy - bár nem ózdiak pénzéből és nem az 
ózdiaknak  fog  hasznot  hozni,  -  egy  korszerű  fejlesztést  hajtottak  végre  az 
üzemben  magas  színvonalon.  Minimális  problémákat  okozott,  de  sikeresen 
megoldották  rövid  idő  alatt.  Kisebb  zökkenők  kezdetben  előfordultak,  de 
üzembiztosan működik, a város lakói nem éreztek meg semmit ebből a jelentős 
műszaki változásból. A Sinergy Kft-vel megkötött szerződés értelmében egy új 
üzemeltetési  és  pénzügyi  helyzet  állt  elő.  Plusz  feladatot  jelent,  hogy  az  új 
berendezéseket is üzemeltetnie kell a Kft-nek, valamint pénzügyileg likviditási 
problémák is felmerültek, hiszen 7 hónapra a saját gázüzem termelése kiesik, s 
ebben az időben a villamos áramért árbevétel nem lesz. Ezt a pénzkiesést – ami 
számításai szerint közel 100 M Ft-os – valahogy ellentételezni kell. Információi 
szerint  ezt  a nem könnyű feladatot  a Kft.  meg fogja tudni  oldani.  Ez is egy 
jelentős  teljesítmény,  el  kell  ismerni.  Bírálatként  elmondja,  az  előző  évhez 
képest az adózás előtti eredmény, figyelembe véve a változásokat is, 50 M Ft-tal 
a 2005. évre tervezett 18 M Ft-hoz viszonyítottan és a változásokat bekalkulálva 
pedig 38 M Ft-tal kisebb. Ennek oka van. A Kft-nek figyelembe véve azokat a 
többletbevételeket, amik a Sinergy felől áramlottak, - kb. 200 M Ft, majd 100 M 
Ft a fejlesztések terén, aminek egy része áthúzódik erre az évre is -, 230 M Ft-os 
nyereséget  kellett  volna  elérni,  ha  a  2005.  évi  elképzeléseknek  megfelelően 
dolgoznak. Ez az eltérés - a 2004. évi eredményeket is figyelembe véve - 50 M 
Ft,  a  tervhez  képest  pedig  38  M Ft.  Lényeges  dolognak tartja  a  kintlévőség 
magas arányát,  hiszen a 230 M Ft-os kintlévőség az árbevétel  22 %-a.  Nem 
szabad  ezt  lebecsülni  és  nem  könnyű  ennek  a  behajtását  elérni.  Úgy 
gazdálkodni,  hogy  az  éves  árbevétel  22  %-a  kintlévőség,  nem  kis  feladat, 
változtatást kell végrehajtani ezen a téren. A 2006. évi eredménytervet nézve, 
véleménye  szerint  a  betervezett  nyereség  túl  merész,  nem  lesz  realizálható. 
Ezzel  kapcsolatban kifejti,  a  hőtermelési  igény a  Távhővel  szemben,  a  saját 
üzemben  előállított  hőigény  25  %-kal  csökkent,  mert  108.500  GJ-nyi 
hőmennyiséget a Sinergytől fognak megvásárolni. Ennyivel kevesebbet fognak a 
meglévő  üzemben  előállítani.  Ezeket  valamivel  ellentételezni  kell.  A 
teljesítménylekötést  megfigyelve,  a  lekötési  mutatókat  nem  tudják  olyan 
mértékben javítani, mint amilyen mértékben csökken az üzem teljesítménye.

Lázár Lajos elmondja, likviditási problémaként jelentkezik, hogy nincs árbevétel 
a nyári időszakban, azonban mivel állnak a saját gázmotorjaik, a költségek is 
csökkenek. Korábban 495 Ft volt 1 GJ ára, amiért a Sinergy nekik átadta a gázt. 
A mostani, legújabb szerződés alapján pedig 353 Ft. A költségeik lényegesen 
lecsökkennek és a mostani kedvező időjárás miatt az árbevétel magasabb lesz, 
mint a költség. Ebből félre tudnak tenni a nyári időszakra is. Megemlíti, hogy a 
legelső  Sinergy ajánlat  alapján  495 Ft/GJ  árnál  kimutattak  19  M Ft-os  éves 
nyereséget. Később a 495 Ft-ot 353 Ft-ra csökkentették, ez további 11 M Ft-os 
eredményt jelent. A kettőnek az összege 30 M Ft. Ehhez hozzáadva a tavalyi évi 
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eredménytervet a 18 M Ft-ot, az összesen 48 M Ft. A 48 M Ft-ból nem tudják 
teljes mértékben ezt realizálni, ugyanis figyelembe vették erre az évre az 5 %-os 
bérfejlesztést, ami az anyagban szerepel, a másik dolog pedig, hogy az infláció 
arányában bizonyos költségnövekedést vettek figyelembe. Így jött ki a 43,5 M 
Ft-os  eredmény.  Ha  azok  a  feltételek,  amiket  az  anyagban  leírtak,  mind 
teljesülnek,  akkor  a  tervezett  nyereséget  el  tudják  érni.  A  kintlévőséggel 
kapcsolatban elmondja, 1992-től – amikor a cég megalakult – van folyamatosan 
kezelve és nyilvántartva. Ha az 1992-től elért összes árbevételhez viszonyítják 
ezt az összeget, 1,9 %-a. Nem az éves árbevételt kell ilyenkor nézni, hanem az 
előző években elért  árbevételt  is.  Az anyagban szereplő kintlévőség tehát  az 
1992-től halmozottan jelentkező kintlévőség. 

dr. Horogh Lajos: ha megnézik a mérleg „A” változat - Eszközök táblát, látható, 
hogy  követelések  áruszállításból  és  szolgáltatásból  204.323  E  Ft,  egyéb 
követelések  31.079  E  Ft.  A kettőnek  az  összege  235.402  E  Ft.  Az  összes 
árbevétel  1.075.649  E  Ft.  Meg  lehet  nézni,  hogy  ennek  az  összegnek  hány 
százaléka  a  235  M Ft.  Itt  nem 1  %-ról  van  szó,  ugyanis  az  éves  árbevétel 
negyede kintlévőség. Az eredmény-kimutatásnál fel vannak sorolva a 2006. évi 
értékek, de kimaradt az árambevétel kiesés, tehát a 190 M Ft-ról le fog csökkeni 
100 M Ft alá a villamos energia bevétel, tehát itt kiesik 90 M Ft. A kapacitás 
kihasználás  csökkeni  fog.  A kapacitás  lekötés  rosszabb  helyzetet  fog  hozni, 
azonkívül lesz egy 2%-os infláció is. Továbbá vannak bérköltségek is, ezeknek 
az eredője – számításai szerint - 18-20 M Ft-os nyereség elérését teszi lehetővé. 
Meg van nyugodva,  ha Lázár  Lajos garantálja  a  43,5 M Ft-os  eredményt,  ő 
pesszimistábban látja a dolgot, de hát ügyvezető úr a szakember. Hozzáteszi, 
szívesen nyilatkozik ezekben az ügyekben, mert hozzá közel álló ügyek és a 
város  lakóit  is  érintik.  Szívesen megteszi  a  hozzászólásait,  mivel  rá  szeretne 
mutatni a gondokra, problémákra, amiket ezen a területen észlel. 

Lázár Lajos felajánlja, hogy a továbbiakban szívesen látják Horogh urat a Kft-
nél, menjen el hozzájuk és megbeszélik a részleteket. 

Nagybalyi Géza: nincs kapcsolatban a Távhő Kft-vel sem fogyasztóként, sem 
másképpen, viszont más szolgáltatókkal igen és úgy véli, egy szolgáltatást nem 
kellene szociális juttatásként kezelni. A Tigáz nem kezeli úgy és nincs tekintettel 
arra, hogy -20 fokos hideg van kint, 30 napos nem fizetés után végrehajtásra 
adja, a következő 30 napban elviszi a gázórát és mindenki úgy fűt, ahogy tud. 
Tudomásul kell venni, hogy ha egy szolgáltatást igénybe vesznek, azért fizetni 
kell.  Ezzel  lehetne  kényszeríteni  mindenkit  a  fizetésre,  ezáltal  a  kintlévőség 
csökkenne. 

Erdősi János központi fűtéses területen lakik és – Horogh úrral vitatkozva – úgy 
véli,  érezhető volt  télen a  hőközpontok átalakításának hatása,  mivel  -18,  -19 

11



fokos kinti hidegben nem mindegy, hogy 50 vagy 70 fokos melegvizet tudnak 
biztosítani. Ezek a panelházak olyan fűtési rendszerrel lettek megtervezve, hogy 
–15 fok a maximum, teljes hőkapacitással működő hőközpont esetén biztosítani 
tudja a 20 fok körüli hőmérsékletet. Ennél hidegebb idősjárásnál lecsökken a 
lakásokban a hőmérséklet 16, 17 fokra. Ezen a télen, januárban lehetett érezni 
ennek a kedvező hatását.  Az eredményekkel kapcsolatos véleménye szerint a 
Távhő Kft. nemcsak ki tudja gazdálkodni az árambevétel miatti kiesést, hanem 
túl  is  fogja haladni.  Horogh képviselő úrral ellentétben ő bízik a Távhő Kft. 
műszaki,  gazdasági  vezetésében,  miszerint  a  leírt  számok igazak és ezt  jövő 
ilyenkor számon lehet kérni rajtuk. A kintlévőséggel kapcsolatban elmondja, a 
Távhő Kft. vezetésének jó munkájára utal, hogy a 2005. évi kintlévőség, a 2004. 
évihez viszonyítva nem növekedett, tehát a tavalyi évben beszedtek annyi pénzt, 
mint  amennyit  számlán kiadtak.  Ezen a  testületi  ülésen fognak tárgyalni  egy 
napirendet, amely árverésre került lakás megvásárlásáról szól és megjegyzi, a 
Távhő Kft. keze ebben benne van. Ezáltal úgy gondolja, komoly lépéseket tesz a 
cég a kintlévőség behajtására. 

Kovács  Béla ismerteti,  a  Távhő  Kft.  Felügyelő  Bizottsága  az  anyagot 
megtárgyalta  és  elfogadásra  javasolja.  A kintlévőségekkel  a  februári  ülésen 
foglalkozott a Felügyelő Bizottság, és ugyanazt állapította meg, amit Erdősi úr 
már elmondott, tehát a tavalyi és a mostani kintlévőség, kb. ugyanazon a szinten 
mozog. A Távhő Kft. vezetésével mindig lehetőség van megegyezésre, aminek 
alapján kevesebb pénzt több ütemben fizetnek be. Ennek több értelme van, mint 
annak,  hogy  belekezdenek  egy  végrehajtásba  és  a  végén  esetleg  az  összeg 
töredékét kapja vissza a cég. Arról nem beszélve, hogy egy panellakásban nem 
egyszerű  lekapcsolni  a  fűtést  az  épület  közepén.  Tavaly,  amikor  a  Sinergy 
belépésével kapcsolatban aggályok merültek fel, hogy kiesik a bevétel egy része 
az áramtermelésből, akkor már olyan számítások láttak napvilágot, amely szerint 
a Távhő Kft. saját eszközeivel sokkal gazdaságtalanabbul, tehát drágábban tudta 
termelni a hőt, mint amikor egész télen a Sinergitől vásárolt. Ebből adódik az a 
különbség, ami a magasabb nyereséget fogja produkálni. Az első három hónap 
adatai alapján úgy ítéli meg, teljesíthető az év végére a tervezett nyereség. 

dr. Horogh Lajos véleménye szerint, decemberben, amikor várhatóan –20 fokos 
hideg van, csak abnormális ember tervez beruházást, mivel fennáll a veszélye 
annak,  hogy  a  város  hőellátása  veszélyeztetve  lesz.  Ráadásul  a  Képviselő-
testület tudtával és hozzájárulásával csinálták decemberben. Azért kellett, hogy 
le  ne  maradjanak  egy  pályázati  feltételről  és  a  Sinergynek  is  megérje.  A 
felmerülő kockázatot  a  Távhő Kft.  jól  oldotta  meg.  Lehettek volna  nagyobb 
problémák is. Egy ilyen beruházásnál, ahol két rendszert  kell  összekapcsolni, 
lehetnek zavarok. A kockázat benne volt. El kell ismerni, hogy a feladatot jól 
oldották meg és egy mintaszerű beruházást valósítottak meg. A kintlévőséggel 
kapcsolatban  úgy  véli,  ha  egy  évben  1.075  M  Ft  az  árbevétel  és  ebből 
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kintlévőség  235  M  Ft,  az  elfogadhatatlan.  Egyetért  azzal,  hogy  szegény 
emberektől, akiknek számos nehézségük van, nem könnyű behajtani a tartozást. 
Az  eredmény-kimutatáson  szerepel,  hogy  az  előző  évben  –31  M  Ft-os  a 
veszteség, de – mindenki előtt ismert – volt egy 63 M Ft-os kiadás, ami egyszeri 
volt, a következő évben nem jelentkezett, akkor nem –31, hanem +31 M Ft-nak 
kellene lenni. Ehhez még jött 200 M Ft-os többlet, mivel 230 M Ft rendkívüli 
bevétele  volt,  ebből  30-at  levesznek,  akkor  200  M  Ft-nak  kellene  lenni  az 
adózott eredménynek, ezzel szemben 180 M Ft.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

123/SzÜ 55/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2005.  évi 
tevékenységéről
A  mérleg  megállapítása,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyása, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározása

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

1.) Az Ózdi Távhő Kft. 2005. évi beszámolóját
1.013.936 E Ft mérleg főösszeggel,
   180.005 E Ft adózott eredménnyel,

jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület a 180.005 E Ft nyereségből 178.000 E Ft osztalékként 
történő  felhasználásával,  2.005  E  Ft  eredménytartalékba  helyezésével 
egyetért.
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

3.) Az  Ózdi  Távhő  Kft.  2006.  évi  gazdálkodási  célkitűzéseit  jóváhagyja. 
Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések 
végrehajtásának megtételére.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen
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13.) napirend

Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2005. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg 
megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás  jóváhagyására  a  2006. 
évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Filipcsin  Károly elmondja  a  Pénzügyi,  a  Gazdaságfejlesztési  és  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és 
egyhangúlag támogatja az elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

136/SzÜ. 56/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Az ÓZDINVEST Kft. 2005. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása és a 
2006. évi célkitűzések elfogadása

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

1.) Az ÓZDINVEST Kft. 2005. évi beszámolóját

339.356 E Ft mérleg főösszeggel,
       945 E Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 945 E Ft nyereséget a társasági adótörvény 17. §-a (3) 
bekezdése  szerint  a  korábbi  adóévekben  elhatárolt  veszteségek 
csökkentésére használja fel.

Felhívja  az  ügyvezető  figyelmét,  hogy  a  mérlegbeszámolót  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően 2006. május 31-ig nyújtsa be.

Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2006. május 31.

2.) A 2006. évi feladatokkal egyetért. Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a 
gázvagyon  kezelésén  túlmenően  tovább  növelje  a  társaság  részvételét  az 
önkormányzati  beruházási  feladatok  elvégzésének  előkészítésében, 
megvalósításában és vegyen részt a pályázatok kimunkálásában.
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Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos

14/a.) napirend

Az Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú Társaság  2005.  évi  egyszerűsített  éves 
beszámolójának elfogadása, a 2006. évi üzleti terv meghatározása 

Filipcsin  Károly elmondja  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja elfogadását.

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

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

162/SzÜ. 57/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd Városi Televízió Közhasznú Társaság 2005. évi egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadása, a 2006. évi üzleti terv meghatározása

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

1.) Az Ózdi Városi Televízió Kht. Egyszerűsített éves beszámolóját

14.597 E Ft mérleg főösszeggel,
     330 E Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

2.) Egyetért a 330 E Ft nyereség eredménytartalékba helyezésével

3.) A 2006. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: ÓVTV Kht. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: értelemszerűen
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.-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály  
polgármesternek.

.-.-.-

14/b.) napirend

Közhasznúsági jelentés az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2005. évi 
tevékenységéről 

Filipcsin  Károly elmondja  a  Pénzügyi  és  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja  elfogadását.

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

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

162/SzÜ. 58/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Közhasznúsági  jelentés  az  Ózd  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság 
2005. évi tevékenységéről

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

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ózdi  Városi  Televízió 
Kht. 2005. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

Felelős: ÓVTV Kht. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: értelemszerűen

   Benedek  Mihály   tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  zárt  üléses  napirendi 
pontokat kihagyva folytassák az ülést a Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház 
2006.  évi  gép-műszer  beszerzés  céltámogatási  igényének  benyújtására 
vonatkozó előterjesztéssel.
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15.) napirend

Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  2006.  évi  gép-műszer  beszerzés 
céltámogatási igényének benyújtására

Boda István elmondja a  Pénzügyi Bizottság megtárgyalta  az előterjesztést  és 
javasolja elfogadásra.

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

A  Képviselő-testület  20  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  következő 
határozatot hozza:

321/SzÜ. 59/KH/2006.(III.30.) számú határozat

Tárgy: Az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  2006.  évi  gép-műszer  beszerzés 
céltámogatási igényének benyújtására

3.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal,  hogy az 
Almási  Balogh  Pál  Kórház  2006.  évi  gép-műszer  beszerzéséhez 
céltámogatási  pályázat  kerüljön  beadásra  30  000  EFt  beruházási 
költségkerettel.

4.) A  céltámogatási  pályázat  benyújtásához  szükséges  saját  erő  fedezet 
biztosítására az Önkormányzat kötelezettséget vállal.
Ennek forrása az ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele.
Egyben  felhatalmazza  Polgármesterét,  hogy  -   a  térségi  önkormányzatok 
pénzügyi támogatásának mértékétől  függően – az Ózd várost érintő saját 
forrás  összegét  a  pályázati  anyagban  pontosítsa  és  a  2.sz.  mellékletben 
foglalt „Nyilatkozat”-ot aláírja.

Felelős  :   Polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására április 1. 

16.) napirend

Beszámoló a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

Boda  István a  jelentésből  3  mondatot  kiemelve  megjegyzi  „A 2005.  évben 
végrehajtott vizsgálatok alapján a revízió a költségvetési intézményeknél súlyos 
hiányosságot  nem  állapított  meg,  a  számviteli  törvény  betartása  alapvetően 
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biztosított.  Az ellenőrzések  segítő  szándékával,  a  gyakori  konzultációkkal  az 
önállóan gazdálkodó intézmények munkája javult.” Ennek tudatában javasolja 
az előterjesztés elfogadását.

Benedek  Mihály mivel  észrevétel,  hozzászólás  nincs,  kéri  szavazzanak  a 
beszámoló elfogadásáról.

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

322/SzÜ. 60/KH/2006.(III.30.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

A  Képviselő-testület  a  2005.  évi  pénzügyi-gazdasági  ellenőrzések 
tapasztalatairól  szóló  beszámolót  megvitatta,  s  az  abban  foglaltakat 
jóváhagyólag tudomásul vette.

-.-.-

(Benedek Mihály polgármester – mivel ő a javaslat előterjesztője – átadja az 
ülés vezetését Kiss Sándor alpolgármesternek.)

-.-.-

17.) napirend

Javaslat önkormányzati nyilatkozat megtételére az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó 2006. évi igény 
benyújtásához 

Boda István elmondja a  Pénzügyi Bizottság az előterjesztést  megtárgyalta  és 
elfogadását javasolja.

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

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

330/SzÜ. 61/KH/2006. (III.30.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati nyilatkozat az önhibájukon kívül hátrányos  helyzetben 
lévő  helyi  önkormányzatok  támogatására  vonatkozó  2006.  évi  igény 
benyújtásához
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1.) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
2006.  évi  költségvetéséről  szóló  2005.  évi  CLIII.  törvény  16.§  (1) 
bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt 
nyújt  be  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  helyi 
önkormányzatok támogatására.

2.) Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos  helyzetben  lévő  helyi  önkormányzatok  támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
a.) Az önkormányzat lakosságszáma 2005. január 1-jén 500 fő feletti.
b.) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
c.) Az önkormányzat 2005. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és 

● nevelési, alapfokú oktatási intézményeket tart fenn, és ezek
● intézményenkénti  kihasználtsága  a  2005/2006-os,  valamint  a 

2006/2007-es tanévre vonatkozóan a 70 %-ot eléri.
d.) Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós 

bankbetéttel – intézményeit is beleértve – nem rendelkezik.
e.) Az  önkormányzat  építményadó,  vállalkozók  kommunális  adója, 

idegenforgalmi  adó  és  iparűzési  adó  bevezetéséről  döntött,  és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.

f.) Az  önkormányzat  a  2005.  évi  zárszámadására  vonatkozóan  az  Ötv. 
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

A pályázat benyújtásáért

Felelős: Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2006. április 20. 

-.-.-

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

-.-.-

18.) napirend

Javaslat a 350 M Ft folyószámla hitel felvételére

dr. Horogh Lajos megjegyzi, az előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy a 
2006. évi költségvetés 538,2 M Ft összegű forráshiányt tekintve szükséges a 350 
M Ft összegű folyószámla hitel felvétele. Úgy gondolja, ha az ÖNHIKI-ben is 
valamilyen  részt  nyerni  tudnak,  akkor  költségcsökkentő  intézkedésekkel, 
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valamint a  350 millió forint felvételével meg lehet oldani a 2006. évi működést. 
Szeretné  azonban  felhívni  a  figyelmet,  hogy  ez  évben  a  hitelállományból 
mindössze 40 M Ft visszafizetésére kerül sor. Így az évet körülbelül 650-660 M 
Ft  hitelállománnyal  zárják  majd.  Ha  most  a  következő  évben  ugyanolyan 
feltételekkel dolgoznak mint ez évben, tehát nem lenne bérfejlesztés, nem lenne 
2% infláció  és  ugyanennyi  pénz  bevétel  lenne  az  ingatlanok értékesítéséből, 
valamint  azt  feltételezve,  hogy az  állam nem csökkenti  az  összes  támogatás 
mértékét, abban az esetben is 2007-ben megint egy 538 millió Ft-os működési 
hiány jelentkezne. Azonban elképzelhetetlen, hogy ne legyen bérfejlesztés, az 
infláció  sem  lesz  kevesebb,  valamint  bizonyos  egységek  beléphetnek, 
amelyeknek a működtetéséről is gondoskodni kell, ilyen például az Olvasó vagy 
az  uszoda.  Ha  ezeket  a  számításokat  elvégzik,  amelyek  csak  tájékoztató 
jellegűek, hiszen sok minden változhat, akkor körülbelül jövő évben az ez évi 
hitelek cipelésével  1  milliárd 300 millió Ft-os hiány bontakozik ki.  2008-ról 
pedig  nem  akar  beszélni,  de  a  hiány  tovább  gyűrűzhet.  Ez  lehet  egy 
figyelmeztetés  is  arra,  hogy  komolyan  kell  venni  a  költségvetés  reformját. 
Átfogó intézkedések megtételére kell törekedni és komolyan kell venni a május 
31-i  határidőt  is,  hogy  minél  nagyobb  mértékben  könnyítsék  meg  ezeket  a 
terheket.  Tulajdonképpen  előre  jelezte  a  problémákat,  hogyha  valamilyen 
változtatás nem következik be, akkor ilyen helyzetbe kerülhetnek. Nem vette 
figyelembe azonban azt, milyen lesz a kormány magatartása, nem tudják, hogy 
az iparűzési adó megváltoztatása terén mi fog kirajzolódni, nem tudják az ózdi 
vállalatok magatartását, és azt sem milyen létszámcsökkentések megvalósulása 
várható  ebben  a  városban.  Ez  azt  jelenti,  nagyon  keményen  és  nagyon 
következetesen  kell  a  költségvetés  megvalósításáért,  tervezett  értéken  való 
tartásáért  küzdeni  és  egyesíteni  kell  azokat  az  ésszerűségeket,  azokat  az 
átszervezéseket,  amelyek  révén  ez  a  probléma  megoldódik.  Elmondja,  ez  a 
testület  2007-ben már nem lesz újra így együtt.  Azt  sem tudják,  hogy felére 
csökken-e a képviselők száma, és kik fognak bejutni, de a mostaniaktól legyen 
ez  üzenet  a  jövő  felé,  amelyet  mindenki  értékeljen  saját  belátása  szerint. 
Megjegyzi ez a probléma nem a képviselő-testület munkájának következménye, 
hanem a városban bekövetkezett változásokból a testületre szakadó probléma, 
amelyet itt kell kezelni és megoldani, de reméli, hogy ez sikeres lesz.
 
Benedek Mihály köszöni az észrevételeket, javaslatokat. Azt gondolja, hogy a 
jövőre  nézve  sok  hasznos  gondolatot  fogalmazott  meg  képviselő  úr.  Biztos 
benne,  hogy  még  ez  a  testület  is  megismerve  a  közigazgatási  reformot, 
megismerve  az  új  kormány  által  tett  intézkedéseket  kellő  bölcsességgel 
minimum középtávú, de hosszú távú gondolkodást alapul véve fog dönteni már 
az idei költségvetésről és annak módosításáról. Biztos benne, a tervezés úgy fog 
megtörténni, hogy az ténylegesen megalapozott legyen, és 2007-ben ki tudják 
majd használni azokat a lehetőségeket, amelyek abban a tervezési időszakban a 
város és a kistérség előtt fennállnak.  Majd felhívja a figyelmet arra, hogy az 
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előterjesztés  1.  pontjában  gépelési  hiba  történt  (vagonrendelete  helyett 
vagyonrendelet),  amelyet  kér  kijavítani.   Ezután  –  mivel  több  észrevétel, 
hozzászólás nincs – kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal,   5 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza:

335/SzÜ. 62/KH/2006. (III. 30.) sz. határozat

Tárgy: 350 M Ft folyószámla  hitel felvétele

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, 
hogy az OTP Bank Rt.-től 350.000 E Ft folyószámla hitel kerüljön felvételre.

A Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  futamidejének 
időtartama  alatt  a  kért  hitel  törlesztését  és  járulékainak  megfizetését  –  a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi 
és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2006. 
év  május  hónap  2.  napjától  kívánja  igénybe  venni  és  2007.  május  1-ig 
visszafizeti.

A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja 
fel:

1.) az  Önkormányzat  25/1993.  (XII.  23.)  számú  vagonrendelete  alapján,  a 
törzsvagyonhoz  nem  tartozó,  forgalomképes  ingatlanokra  jelzálogjog 
bejegyzés.  A felajánlott  ingatlanok  per-,  igény-,  és  tehermentesek,  más 
jogügylethez  lekötve nincsenek,  és  nem képezték apport  tárgyát  sem.  Az 
ingatlanok a  hatósági-  és  az alapvető lakossági  szolgáltatások ellátásában 
nem vesznek részt. A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP 
Bank  Rt.  javára  szóló,  a  hitel  és  járulékai  mértékéig  terjedő  jelzáloggal 
történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.
A felajánlott ingatlanok a következők:

- Áruház, Ózd, vasvár út 60-62., 7352 hrsz. 44.235 E Ft forgalmi érték
- Üzlethelyiség,  Ózd,  Újváros  tér  5.,  8414/49/A/2  hrsz.  10.680  E  Ft 

forgalmi érték
- Irodák, Ózd, Brassói út 1., 8631/2/A/4, 8, 11 hrsz. 16.804 E Ft forgalmi 

érték
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2.) a helyi adó és gépjárműadó bevétel jogcímen keletkező bevételét az OTP 
Bank Rt. részére a hitel biztosítékaként felajánlja.

A  Képviselő-testület  nyilatkozik  arról,  hogy  az  Önkormányzat 
kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében 
foglaltaknak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő:  2006. április 5.

Kiss  Sándor Nyerges  Tibor  képviselőnek  adja  meg  a  szót  ügyrendi 
hozzászólásban.

Nyerges  Tibor elmondja,  egy  korábbi  ülésen  már  szóba  hozta,  hogy  az 
önkormányzati  törvény  a  zárt  ülésekről  –  véleménye  szerint  –  másképp 
rendelkezik  mint  azt  ebben  a  testületben  alkalmazzák.  Akkor  nem  volt  a 
birtokában a törvény, így most magával hozta és szeretné, ha erről beszélnének, 
mert attól tart nem járnak el szabályosan. Véleménye szerint a 15/b. napirendi 
pontot  nyílt  ülésen  kellene  tárgyalni.  A  testület  zárt  ülést  például  vezetői 
megbízatás esetén tart, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
A  törvényhez  fűzött  magyarázat  elég  egyértelműen  leírja,  zárt  ülés  csak 
kivételesen tartható. Az érintett nyilatkozatától függ, hogy zárt vagy nyilvános 
lesz-e az ülés. Természetesen nyilvános ülésen történik a napirend tárgyalása, ha 
az érintett hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz. A testületi ülést megelőzően – a 
napirend tárgyalása előtt – az érintettet nyilatkoztatni kell. Az érintett indokolási 
kötelezettséggel  nem  tartozik.  Nyilatkozata  kötelező  a  képviselő-testületre 
nézve.  A hozzájáruló  nyilatkozatát  jegyzőkönyvben  szerepeltetni  kell.  Úgy 
gondolja,  ezek  egyértelmű  mondatok  és  az  általa  ismert  önkormányzatok  e 
szerint is járnak el. Tehát azt hiszi, hogy amennyiben az érintett elérhető, akkor 
nyilatkoztatni kell vagy a testületi ülés előtt, vagy a testületi ülésen. Ennek Lázár 
Lajos úr esetében semmi akadálya nem lett volna, hiszen az ő nyilatkozatától 
függ, hogy az ülés zárt vagy nyílt legyen. Erre szeretne kérni újra állásfoglalást, 
hiszen a legutóbbi alkalommal dr. Fejér Levente nem ezen a véleményen volt, 
viszont úgy gondolja az itt leírtak az ő igazát támasztják alá.

dr.  Fejér  Levente felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy   a  kommentár   az  nem 
jogszabály. Majd idéz a törvényből: „ Ha az érintett nyilvános tárgyalásba nem 
egyezik bele, akkor zárt ülést köteles tartani a Képviselő-testület.” Véleménye 
szerint semmi akadálya a jövőre nézve annak, hogy a Nyerges Tibor képviselő 
úr  által  elmondott  gyakorlatot  vezessék  be  az  üléseken.  Azonban  a  korábbi 
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gyakorlat sem jogellenes azon értelmezés alapján, hogy akkor nincs hozzájáruló 
nyilatkozat, hogyha az nincs a testület birtokában. Azt, hogy nyilatkoztatni kell 
csak a kommentár magyarázata mondja és nem maga a törvény. Mindenesetre, 
ha a testület úgy dönt, hogy  ezt a  gyakorlatot kívánja folytatni, akkor marad a 
régi eljárás, ha úgy dönt, hogy átveszi a Nyerges Tibor úr által elmondottakat, 
akkor annak sincs semmi akadálya. 

Nyerges Tibor úgy gondolja, hogy az önkormányzati törvény magyarázatát is a 
jogi  szakma kiválóságai  készítik,  és  ez  lehet  a  helyes  gyakorlat.  Véleménye 
szerint  a  törvényből  az  a  mondat  „Ha az  érintett  nyilvános  tárgyalásba  nem 
egyezik  bele…”  azt  is  tartalmazza,  hogy  ezt  az  érintettnek  ki  kell  valahol 
nyilatkoztatnia,  hiszen  nem tudhatják  ha  meg  sem kérdezik,  ezért  a  törvény 
magyarázó szövege rámutat  arra,  hogy meg kell  kérdezni.  Hiszen nem lehet 
tudni nyilatkozat nélkül a véleményét. Ez számára teljesen világos, és reméli, 
hogy a jelenlévők számára is az. Viszont, ha ez helyi önkormányzati döntésre 
fog kerülni, akkor egyértelmű, hogy ennek a gyakorlatnak a törvényességéről 
állásfoglalást kell kérni a Közigazgatási Hivataltól.

Kiss Sándor megkérdezi, hogy ügyrendi javaslata volt-e ez?

Nyerges  Tibor csak  a  „Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft. 
ügyvezetőjének  megválasztására”  vonatkozott,  mert  nyilvánosan  kellene 
tárgyalni.

Kiss Sándor megkérdezi, hogy a többi napirendet nem?

Nyerges Tibor válasza, a többit nem.

Kiss  Sándor ezután  kéri,  szavazzanak  Nyerges  Tibor  képviselő  úr  ügyrendi 
módosító javaslatának elfogadásáról.

A Képviselő-testület 6 igen, 16 nem, és 2 tartózkodás mellett nem fogadja el 
a javaslatot. 

-.-.-

A Képviselő-testület 15 óra 15 perckor zárt üléssel folytatja tovább munkáját.

-.-.-
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23/a.) napirend

Javaslat  a  2006.  évi  belvízrendezési,  közvilágítási  és  temetőfejlesztési  keret 
felosztására

Erdősi János elmondja, a javaslatot több lépcsőben tárgyalták. Először előzetes 
javaslat  készült,  amelyet  a  területi  képviselők  bevonásával  megvitattak.  Így 
elkészült  egy  kompromisszumos  javaslat,  amely  a  Pénzügyi,  a 
Gazdaságfejlesztési és a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elé került. 
Majd néhány dolgot kiemel a javaslatból. A bevezető szövegben az előterjesztés 
nem  teljesen  azokat  a  kereteket  tartalmazza,  amelyek  a  költségvetésben 
szerepelnek.  Összességében  azonban  ugyanannyi  az  összeg,  csak  az  egyik 
területről a másikra való átcsoportosítások révén mintegy 624 M Ft-os túllépés 
következett be. Ezzel az ez évi 4 M Ft-os keret csökkentve lett. Ugyanakkor az 
áthúzódó beruházásként, fejlesztésként a belvíz rendezésnél és közvilágításnál 
3,4  M  Ft  szerepel,  ennyivel  több  áll  majd  rendelkezésre,  természetesen 
meghatározott  feladatokhoz  kötve.  Majd  pontosítani  szeretné  a  2.  táblázat 
megjegyzésének 2. mondatát: „A szükséges engedélyezési tervek elkészítését a 
rendelkezésre  álló  céltartalék  keretből  kell  finanszírozni.”  Kéri,  ha  valakinél 
nem így szerepel, javítsa ki. Megjegyzi, ez mintegy 300-400-500 e forint közötti 
összeget  fog  jelenteni,  amellyel  együtt  a  hármas  bizottság  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

66/SzÜ. 76/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: A 2006.  évi  belvízrendezési,  közvilágítási  és  temetőfejlesztési  keret 
felosztása

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

1.) A  Képviselő-testület  a  jelen  határozat  1-3.  számú  melléklete  szerint 
jóváhagyja a belvízrendezési, közvilágítási és temetőfejlesztési kereteket és 
azok felosztását.

Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen
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2.) A jóváhagyott feladatok költségkereteken belüli elvégzése az ÓZDSZOLG 
Kht., a műszaki ellenőrzés és átvétel az ÓZDINVEST Kft. feladata.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
ÓZDINVEST Kht. ügyvezetője

Határidő: 2006. december 31.

3.) Az  1-3.  számú  melléklet  szerinti  átcsoportosítások  révén  a  2006.  évi 
költségvetésben jóváhagyott keretek az alábbiak szerint változnak:

- belvízrendezésre: 11.266 E Ft
- közvilágítás fejlesztésére:   3.234 E Ft
- temetők fejlesztésére:                                                   2.500 E Ft  
Összesen: 17.000 E Ft

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. évi költségvetés módosításának előterjesztése

 76/KH/2006.(III.30.) számú határozat 1. számú melléklete

A 2006. évi költségvetésben elfogadott 
keret felosztása

BELVÍZRENDEZÉSRE

Sor-
szám

Feladat meghatározása Munkavégzés Költség
(E Ft)

V. k.

1. Építők útja bal oldalán árok burkolás Burkolás 400 1
2. Meggyes úti árokburkolás Burkolás 400 1
3. Csákány úti árokburkolás Burkolás 500 1
4. Szent István úton áteresz építés 200 4
5. Bolyi  főút-Méh  tp-i  csatlakozástól  a  csapadékvíz 

elvezetés megoldása
árkok, átereszek 4.000 5

6. Baranyai út végénél a csapadékvíz elvezetés tervezés, 
kivitelezés

500 6

7. Ráctag tetői vízelvezetés megoldása Kivitelezés 6
8. Gálvölgye  út  felső  szakaszán  vízelvezető  árok 

kialakítás
500 7

9. Virág  út-Rozsnyói  úti  kereszteződésben  árokoldal 
megemelése

200 7

10. Dobó út páratlan oldalán lévő csapadékvíz elvezető 
árok helyreállítása

tisztítás, 
burkolat javítás

450 8

11. Tétény úti árokburkoláshoz költség kiegészítés 300 8
12. Kisamerika  sori  fedett  csapadékvíz  csatorna 

helyreállítás
tisztítás, 

burkolat javítás
600 9

13. Kazinczy úti garázssor csapadékvíz elvezetése 400 9
14. Damjanich  úti  buszforduló  vízelvezetésének 200 10
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bekötése az árokba
15. Körtevölgy végén rácsos vízlevezető építése 200 10
16. Szenna út 35-nél rácsos vízelvezető építése 200 10
17. Centeri út 49-63. közötti árok burkolása (1.500 E Ft) Burkolás 600 11
18. Székely B. úti csapadékvíz elvezetés megoldása tervezés, 

kivitelezés
800 12

19. Liget úti csapadékvíz elvezetés terveztetése Tervezés 300 13
20. A  város  zárt  rendszerű  csapadékvíz  elvezető 

rendszereinek WOMA-zása szükség szerint
Összes 513 1-14

Éves belvízrendezési keret terhére: 11.266

76/KH/2006.(III.30.) számú határozat 2. számú melléklete

A 2006. évi költségvetésben elfogadott 
keret felosztása

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSRE

Sor-
szám

Feladat meghatározása Munkavégzés Költség
(E Ft)

V. k.

1. 2005. évi többlet felhasználás 624
2. Thököly  út  2  db  oszlop  és  világítótest, 

Puskás T. útra 1 db világítótest
Kivitelezés 360 6

3. Petőfi úti játszótér mögötti út 2 db oszlop és 
világítótest

Kivitelezés 400 6

4. Gálvölgye  út  végén  2  db,  Tábla-Virág  út 
kereszteződésében 2 db lámpatest cseréje

Kivitelezés 200 7

5. Zsolt út 1 db, Honvéd út 1 db, Kistó-Buda 
vezér  út  csatlakozásánál  1  db  lámpatest 
cseréje

Kivitelezés 120 8

6. Bányász  úti  feljárónál  1  db  oszlop,  2  db 
világítótest  cseréje,  Kazinczy  úti 
garázsoknál 1 db oszlop, 1 db világítótest

Kivitelezés 430 9

7. Szenna út 40-nél  2 db oszlop és lámpatest 
elhelyezése

Kivitelezés 360 10

8. Liget út 2 db, Kaffka M. út 2 db, Krúdy úton 
1db,  Barátság  úton  2  db  világítótest 
felszerelése

Kivitelezés 300 13

9. Somsályi Kultúrház 4 db, Gyergyó út 3 db, 
Hossó út 4 db világítótest elhelyezése

Kivitelezés 440 14

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE: 3.234

Megjegyzés: A javaslat tervezési költségeket nem tartalmazza.
A szükséges engedélyezési tervek elkészítését a Polgármesteri 
keretből kell finanszírozni.
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76/KH/2006.(III.30.) számú határozat 3. számú melléklete

A 2006. évi költségvetésben elfogadott 
keret felosztása

TEMETŐK FEJLESZTÉSÉRE

Sor-
szám

Feladat meghatározása Munkavégzés Költség
(E Ft)

1. Gyári  temetőben  a  Ravatalozó  bővítés 
befejezése

Kivitelezés 1.000

2. Táblai  temetőben  a  szükséges  feladatok 
megoldása

Kivitelezés 900

3. Centeri  temető  kerítésének befejezése,  +  a 
11. vk. Területi  képviselői keretéből 400 E 
Ft

Kivitelezés 400

4. Somsályi  temetőben  a  ravatalozó  előtető 
alatti térburkolás

Kivitelezés 200

Temetők fejlesztése: 2.500

23/b. napirend

Javaslat  az  önkormányzati  közhasznú  foglalkoztatás  létszám  és  saját  erő 
felhasználásáról szóló 45/KH/2006.(II.23.) sz. határozat módosítására

Filipcsin  Károly elmondja  a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

122/SzÜ. 77/KH/2006.(III.30.) számú határozat

Tárgy: Az  önkormányzati  közhasznú  foglalkoztatás  létszám  és  saját  erő 
felhasználásáról szóló 45/KH/2006. (II.23.) sz. határozat módosítására

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

Egyetért  az  ÓZDSZOLG  Kht-nál  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht-nál  4-4  fő 
többlet közhasznú dolgozó foglalkoztatásával, melyhez a szükséges önerőt – a 
BAZ  Megyei  Munkaügyi  Központ  Ózdi  Kirendeltségének  a  többlet 

1



foglalkoztatás támogatására irányuló pozitív döntése esetén – biztosítja. 
Ennek  megfelelően  a  45/KH/2006.  (II.23.)  sz.  határozat  melléklete  jelen 
határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint módosul.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
    ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
    Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

24.) napirend

Javaslat  a  Sajó-Völgye  MG  Általános  Szövetkezet  ingatlan  felajánlása 
elbírálására 

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta.  A 
Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottság  1  tartózkodással  az  „A”  változatot  javasolja  elfogadásra,  ami 
összességében 206 e Ft összeget jelent.

Boda  István  elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  az  „A”  változatot 
támogatja.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat  „A”  változatának 
elfogadásáról.

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

323/SzÜ. 78/KH/2006. (III.30.) sz. Határozat

Tárgy: A Sajó-Völgye MG Általános Szövetkezet ingatlan felajánlása elbírálása

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

Az Ózd Városi Önkormányzat a Sajó-Völgye MG Általános Szövetkezet (3653 
Sajópüspöki,  Kossuth u. 36.) által  felkínált  ingatlanok közül 100,-Ft/m2+ÁFA 
áron megvásárolja az ózdi külterületi 013 hrsz-ú, 2062 m2 térmértékű, valamint 
a 015 hrsz-ú, 123 m2 térmértékű út megnevezésű ingatlanokat. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.
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Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. április 30.

25.) napirend

Javaslat  a  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került 
ingatlanok tulajdonosi felajánlásainak elbírálására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  és  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság az előterjesztést  megtárgyalta és  az 1/b,  valamint  a 2. 
pontban leírtakat támogatja.

Boda István szintén elmondja,  a  Pénzügyi Bizottság is az 1/b,  valamint  a  2. 
pontot javasolja elfogadásra.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslatban  szereplő  1/b. 
pontnak és a 2. pontnak az elfogadásáról. 

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

152/SzÜ. 79/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került 
ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálása

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

1.) A 40/2003. (III.27.) Kormányrendelet 5. § értelmében az Ózd Városi 
Önkormányzat részére felajánlott 

1.) ózdi  belterületi  1806 hrsz-ú természetben az Ózd,  Damjanich út  252.  sz. 
alatti ingatlant nem fogadja el,
Az Önkormányzat döntéséről az adott ingatlan volt tulajdonosát, valamint a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóságot értesíteni kell.

Felelős: a kiértesítésért:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

2.) A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére felajánlott 
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2.) az ózdi belterületi 10/77 hrsz-ú természetben az Ózd, Zalai út 34. sz. alatti 
ingatlant elfogadja.
Az Önkormányzat döntéséről az adott ingatlan felajánlóját értesíteni kell.

Felelős: a kiértesítésért: 
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

26.) 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 megtárgyalta és az 
1/b., 2/a., és 3/a. változatot javasolja elfogadásra.

Boda István a Pénzügyi Bizottság-nak az az aggálya volt, hogy itt 5 M Ft-os 
keret van. Az első 2,5 M Ft még nem érkezett be a lakásvásárlásból, bár a 60 nap 
most  kezd  lejárni.  A  lakás  ezért  lakott  állapotban  van  és  a  megtekintés 
elmaradása  miatt  elvileg  csak  az  Ózd-Szentsimon  városrész  területén  fekvő 
ingatlanrész megvásárlását támogatja. A képviselő úrnak azonban vannak egyéb 
indokai is, ezért kéri a testületet támogassa.

Erdősi János elmondja, nemcsak egyéb indokai vannak, hanem mai információi 
szerint a lakás  eredetileg  lakottként lett árverésre meghirdetve, amely így nem 
helyes, mert a tulajdonos  élettársa volt oda bejelentkezve, de már nem lakik ott 
és  nincs  is  bejelentkezve.  A tulajdonosok  pedig  kötelesek  kiköltözni  attól  a 
pillanattól  kezdve,  hogy  elárverezték  a  lakást,  mert  rosszhiszemű  lakóknak 
minősülnek. Tehát a lakás nem lakott.   Másik információja szerint olyan nyerte 
meg árverésen a lakást, akinek nincs szándéka oda beköltözni, de olyan albérlő 
kört kíván betelepíteni, akiknek a jelenléte ebben a körzetben nem kívánatos.
 
Benedek Mihály megjegyzi, a végrehajtási üggyel találkozva utána nézett pár 
dolognak. A végrehajtó mindig az okmányirodától kéri meg azt, hogy ki van a 
lakásba  bejelentkezve,  tehát  tudni  kell,  ki  lakik  a  lakásban.  Osztályvezetői 
értekezleten  jegyző  úr  kérte,  hogy  az  államigazgatási  eljárásban,  a  hatósági 
eljárásban dolgozó munkatársai  vegyék fel  a  kapcsolatot  a  végrehajtókkal  és 
próbálják  rendezni  ezeket  a  dolgokat.  Másik  megjegyzése:  a  végrehajtási 
törvény azt  mondja,  amennyiben a végrehajtás sikeres a végrehajtó köteles a 
kiköltöztetést végrehajtani, és azt üresen kell megkapni. Úgy gondolja, hogy a 
képviselő úr érvei alapján támogatható ez a felvetés. Azt kéri, hogy a hivatal 
illetékes ügyosztályai minél hamarább vegyék fel a végrehajtókkal a kapcsolatot 
és így kerüljenek értékesítésre ezek a házak. Ez a törvény azért született meg, 
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hogy az ún. „Lakásmaffiát” az önkormányzat kiszorítsa a városból. Javasolja a 
Nagy  Imre  úti  ingatlan  megvásárlását  azért,  hogy  az  arra  nem  érdemes 
személyek ne költözhessenek be egy összeszokott lakóközösségbe. Majd kéri, 
szavazzanak  arról,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  által  javasolt 
előterjesztés 1/b., 2/a., 3/a.  változatát elfogadja-e a testület.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

260/SzÜ. 80/KH/2006. (III.30.) 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  ózdi  belterületi  8536/4/A/16  hrsz-ú  ingatlanra  biztosított  elővásárlási 
joggal  élve  az ingatlant  meg kell  vásárolni  az  árverési  vételáron,  további 
hasznosítását pedig a hatályban lévő önkormányzati rendeletek alapján kell 
lebonyolítani. 

Felelős: Az önálló bírósági végrehajtó értesítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Vételár folyósításáért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: Az önálló bírósági végrehajtó értesítésére: 2006. április 6.
Vételár folyósítására: 2006. április 21.

2.) Az ózdi belterületi 17033/1 hrsz-ú ingatlanra biztosított elővásárlási joggal 
élve  az  ingatlant  meg  kell  vásárolni  az  árverési  vételáron,  további 
hasznosítását pedig a hatályban lévő önkormányzati rendeletek alapján kell 
lebonyolítani. 

Felelős: Az önálló bírósági végrehajtó értesítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Vételár folyósításáért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: Az önálló bírósági végrehajtó értesítésére: 2006. április 6.
Vételár folyósítására: 2006. április 21.

3.) Az ózdi belterületi 0275/15 hrsz-ú ingatlanra biztosított elővásárlási joggal 
az Önkormányzat nem kíván élni.
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Felelős: Az önálló bírósági végrehajtó értesítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Határidő: Az önálló bírósági végrehajtó értesítésére: 2006. április 6. 

27.) napirend

Javaslat az Ózd-Hódoscsépányi Sportpályán lévő faház hasznosítására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  javaslatot 
egyhangúlag támogatja.

Battyányi  József észrevétele,  hogy minden olyan erőfeszítést  ami  a  kultúrált 
szórakozás és a kultúrált vendéglátás irányába megy el, támogatni kell. Ilyen 
lesz  a  csépányi  faházban létesítendő étterem is.  Az előterjesztésben szerepel, 
hogy ezen a településrészen ilyen jellegű létesítmény nincs. Véleménye szerint a 
városban  is  kevés  a  kultúrált  vendéglátó  hely.  Sajnos  azonban  bizonyos 
mértékig,  –  nem  azért,  mert  az  ózdi  embernek  nem  lenne  rá  igénye–a 
lehetőségek  gátat  szabnak.  Példának  említi  az  olyan  rendezvényeket,  ahol  a 
színházi előadás után vacsora is van. A költségek ebben az esetben 2 fő esetén 
meghaladják a 10.000,- Ft-ot. Meg kell nézni, hányan veszik ezt igénybe és azt 
is,  hogy  a  Sportcsarnokban  egy kézilabda  mérkőzésen  hányan vannak jelen. 
Természetesen  az  előterjesztést  támogatja,  és  helyesnek  tartja.  Javasolja 
azonban, hogy bizonyos biztonsági elemeket is építsenek bele a szerződésbe, 
mert  nem  lehet  tudni  mennyire  lesz  gazdaságos,  mennyire  fogja  megérni  a 
vállalkozónak a pénzbefektetés. Mi lesz ha nem sikerül megvalósítania terveit és 
a vállalkozás rossz irányba megy el? Hiába lesz étterem a neve, le fog zülni a 
kocsma szintjére. Javasolja továbbá, hogy tegyenek a szerződésbe olyan elemet 
is, amelyben korlátozzák a nyitvatartást. 

Benedek Mihály úgy gondolja, legyen a vállalkozó gondja, mikor térül meg a 
befektetése,  hiszen  ez  a  piac.  Szeretné  elmondani  –  ismerve  Csépányt  – 
biztonságos  helynek  tartja,  hiszen  soha  nem  volt  ott  verekedés,  balhé. 
Érzékelhetően  javult  a  közbiztonság  a  területen  és  bízik  benne,  hogy  a 
vállalkozónak  lesz sikerélménye, ha viszont mégsem, akkor vissza adja és nem 
fogja működtetni tovább a létesítményt.

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

315/SzÜ. 81/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd-Hódoscsépányi Sportpályán lévő faház hasznosítása
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Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az Ózd Városi Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd-Hódoscsépányi 
Sportpályán  álló  önálló  helyrajzi  számmal  nem  rendelkező  faház  az  ózdi 
Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság  használatában  lévő  részét 
vendéglő kialakítása és működtetése céljából Varga Miklós, 3600 Ózd, Hossó út 
31. sz. alatti  lakos, vállalkozó 4 éves határozott  időtartamra bérbe vegye. Az 
Önkormányzat hozzájárulásának feltétele, hogy a bérleti szerződés tartalmazza 
az önkormányzati  jóváhagyás tényét,  valamint  a szerződés az ózdi  Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hozzájárulásával jöjjön létre.

Felelős: a bérleti szerződésnek a tulajdonos képviseletében történő aláírásáért:
Polgármester

Határidő: értelemszerűen

28.) napirend

Javaslat  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  (3600  Ózd,  Árpád 
vezér út 13.) helyiségigényének elbírálására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  javaslatot 
egyhangúlag támogatja.

Nyerges Tibor úgy gondolja, hogy ez az ingatlanrész tökéletesen megfelelt volna 
a hivatal zsúfoltsági problémáinak megoldására. Azonban más okból kifolyólag 
kíván  az  ügyhöz  hozzászólni.  Véleménye  szerint  célszerű  lett  volna 
elgondolkodni azon, - mivel a Nevelési Tanácsadó térségi feladatokat lát el, és a 
helyiség  a  központban  van  -  a  vidékről  kisgyermekekkel  jövőknek  sokkal 
egyszerűbb, sokkal praktikusabb lett volna megtalálni ezt a helyet. Az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnokságának évtizedek óta megszokott helye van. Az 
iskolák,  óvodák vezetői,  gazdasági  ügyintézői  jól  tudják  hova  kell  menni  és 
hogyan. Véleménye szerint sokkal egyszerűbb nekik kijárni Bolyokra, mint az 
ózdi  kisgyermekes  családoknak Ózdról  vagy vidékről  a  Béke telepre  kijutni. 
Nem igazán érti  ennek a  döntésnek a  logikáját  és  a  kistérségi  társulásban a 
községekkel szemben sem egy okos lépésről van szó.

Obbágy  Csaba hiányolja  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága 
igazgató  nőjének  képviseletét,  illetve  azt,  hogy  a  meghívottak  felsorolásából 
kimaradt és így ennél a napirendnél nincs jelen. Lehet azonban, hogy meghívták 
csak  nem  írták  oda.  A másik  észrevétele,  több  esetben  problémát  jelent  a 
hivatalos napi ügyintézés során az intézmények gépjárműveinek parkolása, mert 
hiába,  hogy  ügyeket  intéz,  mégis  megbüntetik.  Nem  akar  előhozakodni  a 
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parkolás ügyével, mert kampány időszak van, de ha a gondnokság beköltözik a 
tervezett  helyre, akkor újabb problémát fog jelenteni az ügyintézések során a 
parkolás kérdése azoknak a dolgozóknak is, akik a gondnokság alkalmazottai. 
Véleménye szerint erre kellene egy megnyugtató megoldást találni. 

Benedek  Mihály megjegyzi,  ma  éppen  Miskolcon  büntették  meg,  mert 
szabálytalanul  parkolt,  de  meg  kell  venni  a  bérletet,  parkolójegyet  –  ő  is 
megvásárolta – és akkor nem büntetik meg sem az intézmény gépkocsiját, sem 
mást.

A Képviselő-testület 19 igen, 3 nem szavazattal,  2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

316/SZÜ/. 82/KH/2006.(III.30.) sz. Határozat

Tárgy: Az Alsófokú Oktatási  Intézmények Gondnoksága  (3600 Ózd,  Árpád 
vezér út 13.) helyiségigényének elbírálása

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

A Képviselő-testület  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  (3600 
Ózd, Árpád vezér út 13.) részére az Ózd, Vasvár út 56. szám alatti épület fsz. 
108. ajtószám 46 m2 + 15 m2 közös használatú, fsz.109. ajtószám 17 m2 + 6 m2 
közös  használatú,  fsz.  110.  ajtószám  47,2  m2  +  16  m2  közös  használatú, 
összesen:  110,2  m2  +  37  m2  közös  használatú,  valamint  az  alagsor  003. 
ajtószám  17,4 m2 + 6 m2 közös használatú, és a 016. ajtószám 14,7 m2 + 5 m2 
közös használatú, összesen 32,1 m2 + 11 m2 közös használatú helyiségcsoportot 
- pályázati eljárás lefolytatása nélkül - 2006. április 15. napjától 2011. április 30-
ig biztosítja oly módon, hogy a bérlőnek a helyiségek használatáért  bérleti díjat 
nem  kell  fizetnie.  A  helyiség  fenntartási  költségeit  az  Alsófokú  Oktatási 
Intézmények Gondnoksága köteles megfizetni.

A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  KHT  ügyvezetőjét,  hogy  a 
helyiségcsoportra vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően 
kösse meg.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
Igazgatási Ügyosztály Vezetője

Határidő: 2006.április 15.

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

-.-.-

29.) napirend

Javaslat  pályázat  benyújtására  az  Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és 
Esélyegyenlőségi  Minisztérium  közterületi  játszóterek  létesítésének  és 
fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívásra

Nyerges Tibor igen nagy meglepetéssel olvasta az előterjesztést. Hiszen amikor 
a játszóterekről volt szó nem volt olyan alkalom, hogy ne hozta volna szóba ő is 
a  Zene  Iskola  melletti  játszótér  megszüntetését,  amelyet  pótolni  kell.  Sőt 
szeretné  felhívni  a  figyelmet  arra  is,  hogy  2004.  március  18-án  ez  az 
önkormányzati testület határozatot hozott a Zene Iskola játszóterének pótlásáról. 
Ez a határozat a sportkoncepcióban szerepel. Elmondja, ő még a tavalyi évben 
kérte a Gazdaságfejlesztési Iroda munkatársait, amennyiben a pályázati figyelő 
munkájuk során olyan pályázatot találnának, amely játszótér építését szolgálja, 
akkor  szíveskedjenek  őt  erről  értesíteni.  Semmiféle  értesítést  azonban  nem 
kapott. Úgy látszik egy 2004-es határozatot  figyelmen kívül lehet hagyni és egy 
olyan helyre lehet játszóteret telepíteni, amelyről nincs határozat. Azt hiszi, ezen 
a területen lakóknak vissza kellene adni azt – ha van rá lehetőség -, amit elvettek 
tőlük.  Nagyon meglepte a hozzáállás.  Nagyon szívesen áldozott  volna ő is a 
képviselői keretéből erre a célra. 

Erdősi  János mivel  úgy  érzi  személyesen  érintetve  van  Nyerges  Tibor  úr 
megszólíttatása által, bár ezt nem mondta ki, de az előterjesztésben szerepel az 
a játszótér, mely a Nagy Imre út - Bolyki főút közötti területen épülne meg. Azt 
hiszi,  el  kell  mondania,  ezen a  területen jelenleg nem üzemel  játszótér.  Ami 
játékok korábban ott  voltak tönkrementek, elavultak, az Európai Unióba való 
belépést követően leszerelésre kerültek, mert nem feleltek meg az előírásoknak. 
Gyakorlatilag ott már nincs üzemelő játszótér, csak egy homokozó és egy hinta, 
amely felújításra szorul.  Ha csak a szűk környezetet veszi  alapul,  akkor is  a 
játszótér  650-700  családnak  épülne.  Úgy  érzi,  ennek  a  problémának  a 
megoldására figyelmet kell fordítani, meg kell oldani. Ugyanakkor elmondja azt 
is,  a Zene Iskola melletti játszótér csak 2-3 játékot tartalmazott.  Szerinte egy 
olyan játszóteret,  amely megfelel  az  Európai  Unió szabványainak a jelenlegi 
áron is 1-1,5 millió forintból meg lehet építeni. Véleménye szerint ennyi pénzre 
nem érdemes pályázni. Másrészt az iskolával szemben a Filó Üzletház melletti 
belső  részen  van  játszótér,  illetve  készül  az  idén  egy  olyan  játszótér,  amely 
sokkal nagyobb lesz, mint a Zene Iskola melletti volt és sokkal közelebb lesz, 
mint  az  Újváros  téri  játszótér  van  a  Nagy  Imre  út  Bolyki  főút  közötti  volt 
játszótérhez. Mindenképpen javasolja az előterjesztés elfogadását.
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Filipcsin Károly megjegyzi, végső soron a pályázat benyújtása egy lehetőség, 
amely vagy nyer, vagy nem nyer. Azt viszont szeretné elmondani, hogy a Vasvár 
úti  Zene Iskola udvarán volt  játszótér már nagyon elhanyagolt  csúszdából és 
hintából állt. Ő is járt arra, tisztában volt vele. Úgy tudja a Filó Üzletház melletti 
játszótér felépítése napirenden van,  senki nem kifogásolta és a mostani pályázat 
sem szüntette azt meg. A Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, valamint a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az  előterjesztés 
elfogadását.

Bertáné Várnay Ilona elmondja, az előterjesztést olvasva az egyik szeme sírt, a 
másik nevetett. Azért örült, mert megint egy uniós játszótér épül Ózdon, sírt, 
mert sajnos nem Táblában lesz, hanem a Béke telepen ott, ahol már ez lesz a 
második  ilyen  jellegű.  Többen  említették,  rozsdás,  elavult  játékok  vannak  a 
játszótéren, azonban Táblában még ilyen sincs. Ő is szerepeltette már igényét, 
megjelölve az óvoda melletti helyet, és – bár nem ilyen költségvetésű játszóteret 
– de az ott élő gyerekek is megérdemelnének egy kisebbet.

Nyerges Tibor Filipcsin Károly képviselőnek javasolja, hogy menjen be a Zene 
Iskola hátsó udvarába és képzelje maga elé, hogy ott 6-8 féle játék,  a homokozó 
mellett  pedig  pihenő  padok  voltak  kirakva.  Miután  ez  a  rész  nagyon  sűrű 
panellal  beépített  terület,  nincs  családi  házas  rész  udvarral,  így  az  ott  élő 
gyerekeknek  –  úgy  gondolja  –  nagyon  indokolt  lett  volna  megtartani.  Újra 
elismétli, érvényes önkormányzati határozat van erre a célra. Az eljárás pedig 
kifogásolható,  mert  kifejezett  kérése  ellenére  sem  kapott  tájékoztatást  arról, 
hogy ez a pályázat létezik.

Rontó József a vitát hallgatva, megfontolásra ajánlja a polgármesternek, hogy az 
előterjesztést  későbbi  időpontban,  az  igényeket  figyelembe  véve,  tárgyalják 
majd meg.

Benedek  Mihály megjegyzi,  a  játszótér  nem úgy  születik,  hogy  a  képviselő 
bediktálja igényét és megbízza a Gazdaságfejlesztési Irodát és az Iroda rohan a 
képviselő  után.  Ez  a  játszótér  pályázat  is  úgy  született,  hogy  Erdősi  János 
képviselő  úr  bejött  és  azt  mondta:  talált  egy  pályázatot  és  az  ő  területére 
biztosított kommunális keretből az önrész egy részét biztosítani tudja. Megíratja 
a  pályázatot,  felveszi  a  kapcsolatot  a  Gazdaságfejlesztő  Irodával.  Bement, 
elmondta,  megcsinálta.  Ezek  a  játszóterek  így  születnek,  így  született  az  is, 
amikor a Zalai úton egy civil szervezet keresett meg a képviselő asszonnyal. 
Példát  említve  elmondja,  az  Interspár  beruházás  kapcsán  pedig  megépítik  a 
bekerített  európai  játszóteret.   A 2004-es  határozatra  lehet  várni,  hogy  majd 
valaki  elvégzi  ezt  a  feladatot.  Alpolgármester  úrral  végigjárta  a  területet, 
megnézték hol lehet a Vasvár útnak azon az oldalán játszóteret létrehozni. Bízik 
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benne, hogy alpolgármester úr nem fog arra várni, hogy valaki majd felhívja, 
hanem utána megy és megtalálja a módját és lehetőségét, hogy épüljön ott is egy 
játszótér. Azt kéri a képviselőktől, hogy álmondjanak szépeket, utána ébredjenek 
fel, lépjenek le a földre és keressék a lehetőségét, módját a megvalósításnak. Az 
előterjesztés támogatását kéri.

Kiss  Sándor a  vitát  lezárva  Nyerges  Tibor  képviselő  úrnak nem adja  meg a 
hozzászólás  lehetőségét,  majd  kéri  szavazzanak  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen, 2 nem szavazattal,  4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

317/SzÜ. 83/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  az  Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és 
Esélyegyenlőségi  Minisztérium közterületi  játszóterek  létesítésének  és 
fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívására

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

1.) Ózd  Város  Önkormányzata  szabványos  EU-konform  játszóteret  kíván 
kialakítani Ózd, Nagy Imre úti (hrsz.: 8536/5) közterületi besorolású ingatlanon.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2.) A megvalósítás  teljes  költsége  10.307.000  Ft.  A Képviselő-testület  a  forrás 
biztosítása érdekében jóváhagyja pályázat benyújtását az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium közterületi játszóterek létesítésének 
és  fejlesztésének  támogatására  kiírt  pályázati  felhívására.  A pályázati  kiírás 
szerint  a  költségek  maximum  50  %-ának  támogatására,  amelynek  összege 
5.000.000 Ft. A pályázati forrás mellett az önkormányzatnak 50 %-os mértékű 
önerővel kell rendelkeznie, amelynek összege 5.307.700 Ft, mértéke 51,49 %. 
Az önerőből  3  MFt-ot  Ózd Város  Önkormányzata  készpénzben,  a  2006.  évi 
költségvetése  terhére  biztosítja,  a  fennmaradó  2.307.700  Ft-ot  önkéntes 
közérdekű munka forintosított értékével biztosítja.

Felelős: Polgármester
Pályázat benyújtása tárgyában: ÓGFI irodavezető

Határidő: értelemszerűen
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3.) Kinyilatkozza, hogy:
1. a játszóteret legalább 5 évig üzemelteti  és a 78/2003.(XI.27.) GKM 

rendeletnek megfelelően karbantartja,
2. a beruházás helyszínének közterületi besorolását a beruházást követő 5 

éven keresztül megőrzi,
3. 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

30.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

Benedek Mihály megjegyzi, nem látja a tűzoltóparancsnokot, lehet, tűz van és 
dolgozik.  Elmondja,  a  javaslat  benyújtására  azért  került  sor,  mert  -  2002-től, 
amióta polgármester és ez a testület működik – minden költségvetés elkészítése 
során 1 fő bérét kérte a parancsnok úr. Azt mondta, a testület elfogadta ennek 
finanszírozását.  Ő  azonban  vette  a  fáradságot  és  megnézte,  hogy  került 
elfogadásra.  Ez az  1990-as  évek közepén történt.  Valamikor  késő este  8  óra 
tájban észrevétel nélkül fogadták el azt a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
amelyet  azóta  is  alkalmaztak.  Megkérte  az  Igazgatási  Ügyosztályt,  hogy 
készítsen  olyan  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot,  amely  megfelel  a 
kormányrendeletben  előírtaknak.  A  régi  rendeletben  1  fő  gazdasági 
csoportvezető alkalmazásának költségeit  finanszírozták.  Úgy gondolja,  ezt  az 
önkormányzat  nem  tudja  magára  vállalni,  azért,  mert  az  állami  normatíva 
összetételében szerepel az ügyviteli alkalmazotti, gazdaságvezetői létszám és ezt 
a támogatásból az Ózdi Tűzoltóság megkapja. Véleménye szerint a tűzoltóság 
munkáját nem befolyásoló, sőt könnyítő Szervezeti és Működési Szabályzatot 
sikerült  készíteni  korrekt  módon  kiemelve  a  változásokat.  Megköszöni  az 
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Igazgatási Ügyosztálynak az anyag elkészítését. Majd kéri a testületet, fogadja el 
az Ózd Városi  Hivatásos Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát. 

Rontó József megkérdezi, az új szabályzat szerint a tűzoltóság csökkenteni fogja 
egy fővel a létszámát?

Benedek Mihály válasza nem, mert nincs joga a testületnek a csökkentésre. Az 
anyag így került összhangba a Belügyminisztérium által meghatározott állomány 
létszámával. Tehát összefésülték és most azonos az állomány létszámával. 

dr.  Almási Csabának Rontó József úr kérdésére a válasza egyértelmű nem. A 
módosítás  4.  oldalának  6.  pontjában  a  „csoportvezető  (gazdasági)”  létszám 
költsége nem önkormányzati  finanszírozású, hanem az állami költségvetésből 
érkező normatíva szerint kerül finanszírozásra, úgy mint eddig, csak a jogalap 
szűnik meg arra vonatkozólag, hogy a parancsnok minden évben a költségvetés 
előtt ezt kérje.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

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

277/SzÜ. 84/KH/2006.(III.30.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

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

A  Képviselő-testület  az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltó-
parancsnokság Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  ezen határozat  1.  számú 
mellékletében foglalt módosításokkal jóváhagyja.
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84/KH/2006.(III.30.) számú határozat melléklete

1. számú melléklet

Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
Szervezeti és Működési Szabályzata

I.

Á L T A L Á N O S     R E N D E L K E Z É S E K

1. Az  Ózd  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság  (továbbiakban 
Tűzoltóság)  az  Önkormányzat  képviselő  testületének  általános,  a 
Belügyminiszter  szakmai  irányítása  mellett,  a  BM  Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) központi szakmai felügyelete 
alatt működő önkormányzati intézmény, amely jogszabályban meghatározott 
rendvédelmi,  valamint  hatósági,  szakhatósági  és  szakértői  feladatokkal 
felruházott tűzvédelmi és kárelhárítási közszolgálatot ellátó szervezet.

2. A Tűzoltóság  élén  az  Önkormányzat  Képviselő  Testülete  által  kinevezett 
parancsnok áll.  Feladatát,  jogállását  az Önkormányzat  Képviselő Testülete 
által  jóváhagyott  Alapító  Okirat,  jelen Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
előírásai határozzák meg.

3. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya az Ózd Városi Hivatásos 
Önkormányzati tűzoltóság teljes személyi állományára kiterjed.

− A Tűzoltóság  a  feladatait  a  mindenkor  érvényben  lévő  és  vonatkozó 
jogszabályok  és  rendelkezések,  az  elöljáró  és  felügyeleti  szervek 
parancsai és intézkedései szerint látja el.

− A Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai a rendvédelmi szervek hivatásos 
állományú  tagjainak  szolgálati  viszonyáról  szóló  törvény  hatálya  alá 
tartoznak,  míg  a  polgári  állományú  tagjai  közalkalmazottak,  akikre  a 
Közalkalmazotti Törvény rendelkezései irányadóak.

− A Tűzoltóság illetékességi területét a 115/1996. (VII.24.) Korm. Rendelet 
technikai  felszerelési  minimum  szintjét  az  59/1995.(V.30.)  Korm. 
rendelet határozza meg.

− A Tűzoltóság szervezeti egységeit, létszámának összetételét a mindenkor 
érvényes  és  jóváhagyott  Szervezési  Állománytábla,  valamint  jelen 
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Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai határozzák meg.

− A Tűzoltóság alaptevékenységi körébe tartozik:
- illetékességi területén a megelőző tűzvédelem 
- működési területén (RST szerint) tűzoltási és kárelhárítási tevékenység
- részvétel a tűzesetek körülményeinek feltárásában
- közreműködés a kárelhárításban, katasztrófa felszámolásban.

− A Tűzoltóság részt vesz:

- a helyi védelmi bizottságok
- a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Országos Szövetség (HÖTOSZ)
- a Megyei Tűzoltó Szövetség munkájában.

− Együttműködési megállapodások alapján tart kapcsolatot:

- a Belügyminisztérium, HM és IM ágazati irányítása alá tartozó szervekkel
- állami, önkormányzati és rendvédelmi szervekkel
- társadalmi szervezetekkel és gazdasági társaságokkal
- azonos szintű külföldi tűzoltóságokkal.

− A  Tűzoltóság  a  vonatkozó  szabályzatoknak  megfelelően  szakmailag 
segíti  az  illetékességi  területén  lévő  létesítményi  és  önkéntes 
tűzoltóságokat,  tűzoltó  egyesületeket,  azokkal  hatékonyan 
együttműködik.

− A Tűzoltóság  alapvető  feladataihoz  –  azokkal  szoros  összefüggésben, 
illetve  azok  elősegítése  érdekében  –  belső  igazgatási,  személyzeti, 
munkaügyi,  szociális,  anyagi,  pénzügyi,  technikai  és  ügyviteli 
tevékenységek kapcsolódnak. Ezek rendszerét, ellátásának és végzésének 
módját  jogszabályok  alapján  belső  szabályozások  és  a  munkaköri 
leírások rögzítik.

− A Tűzoltóság személyi állománya köteles a munkaköri leírásban számra 
meghatározott  feladatokat  maradéktalanul,  elvárható szakértelemmel és 
gondossággal  a  vonatkozó  szabályok,  előírások  és  utasítások  szerint 
végrehajtani.

− A Tűzoltóság meghatározott adatszolgáltatásra, közlésre és tájékoztatásra 
kötelezett.  Ennek  rendjét  és  körét  jogszabályok,  valamint  szakmai 
utasítások és intézkedések határozzák meg.
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− A Tűzoltóság munkarendje – a vonatkozó és mindenkor érvényben lévő 
magasabb  szabályozások,  valamint  a  helyi  gyakorlat  figyelembe 
vételével – a következő:

- hivatali munkarendben dolgozók hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 
7,30 órától 16,00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig,

- a  készenlétet  ellátók  24/48  órás  váltással  folyamatosan,  6,00  órától 
másnap 6,00 óráig,

- a munkaidő keretekről, a szolgálatteljesítési idő nyilvántartásáról és a 
rendkívüli  szolgálatteljesítés szabályairól a módosított  3/1999. számú 
Parancsnoki Intézkedés illetve a munkaköri leírások rendelkeznek.

− A  laktanya  látogatás  rendjéről,  a  laktanya  objektumainak  használati 
szabályairól valamint a szolgálati időben és az azon túl elvárt magatartási 
formákról, illetve az általános viselkedési normákról a 3 / 2001. számú 
Parancsnoki Intézkedés rendelkezik.

II.

A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A SZERVEZETI 
EGYSÉGEK JOGÁLLÁSA

1. A rendelkezésre álló létszám a BM OKF egyetértésével, az Ózd Város 
Polgármestere által jóváhagyott Szervezeti Állománytáblázat szerinti.

2. A  készenléti  szolgálatban  foglalkoztatott  hivatásos  tűzoltók  a 
mindenkor  érvényes  műszaki  állománytáblázathoz  kapcsolódóan 
kerülnek  a  kijelölt  beosztásokba.  Az  önkormányzati  tűzoltóság 
hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói 
jogkörök  szabályozásáról,  valamint  e  szerveknél  rendszeresített 
hivatásos beosztások meghatározásáról 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 
intézkedik.

3. A  parancsnokság  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  önállóan  gazdálkodó 
intézményeként,  egyszemélyi  parancsnoki  felügyelet  és  irányítás  mellett 
működik.

4. A parancsnokság folyamatos  és  zavartalan működését  készenléti  rendszer 
biztosítja. A vezetői ügyeletbe bevontak körét és az ügyelet működési rendjét 
parancsnoki intézkedés szabályozza. 

5. A Tűzoltóság a parancsnok által közvetlenül felügyelt alábbi fő szervezeti 
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egységekből áll. 

- Tűzmegelőzési Osztály 
- Tűzoltási és Kárelhárítási Osztály
- Személyügyi, Gazdasági és Ügyviteli Osztály

6. Az  egyes  szolgálati  egységekhez  tartozó  szolgálati  beosztások  és 
munkakörök:

Tűzoltóparancsnok 1 fő

Tűzmegelőzési Osztály 2 fő
- osztályvezető (parancsnok-helyettes) 1 fő
- megelőzési főelőadó 1 fő

Tűzoltási és Kárelhárítási Osztály         52 fő
- osztályvezető 1 fő
- szolgálatparancsnok 3 fő
- szolgálatparancsnok-helyettes 3 fő
- beosztott tűzoltó (hírközpont kezelő) 3 fő
- gépjárművezető 6 fő
- különleges szerkezelő 6 fő
- beosztott tűzoltó 18 fő
- tartalék (beosztott + gépjárművezető) 12 fő

Személyügyi, Gazdasági és Ügyviteli Osztály 5 fő
- osztályvezető (személyzeti és munkaügyi) 1 fő
- csoportvezető (gazdasági) 1 fő
- előadó (technikai-anyagi-pénzügyi) 1 fő
- több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott 1 fő
- takarító                                                                                             1 fő  

ÖSSZESEN:      60 fő

7. A parancsnok által közvetlenül irányított vezetői törzsbe tartozó beosztások:
- tűzmegelőzési osztályvezető
- tűzoltási és kárelhárítási osztályvezető
- személyügyi, gazdasági és ügyviteli osztályvezető

A vezetői  törzsbe tartozók a  parancsnokság működéséből  adódó szakmai 
feladatokat  önállóan,  általában  egymás  mellé  rendelt  viszonyban,  de 
egymással  kötelezően  együttműködve,  egymást  szükség  szerint  segítve 
hajtják végre.
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III.

A TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK 
FELADATAI

1. A  Tűzoltóság  –  törvények  és  végrehajtási  rendeletei  által 
biztosított  feltételrendszerben  történő  –  rendeltetésszerű  és 
folyamatos működésének célja:

A működési terület megelőző tűzvédelmi helyzetének rendezése, a keletkező 
tűz-  és  káresetek  elhárítása,  illetve  az  azokban  való  közreműködés  és  a 
keletkezett  tűzesetek  vizsgálata  és  azok  alapján  a  hasonló  esetek 
megelőzésére intézkedés megtétele.

2.A Tűzoltóság, mint munkáltató és a személyi állomány között érdekegyeztető 
fórumok működnek:

- Helyi Érdekegyeztető Tanács
- Hivatásos Tűzoltó Független Szakszervezetének helyi szervezete (nem 

reprezentatív szakszervezeti képviselet)

Közalkalmazottak érdekvédelme a Közalkalmazotti Törvény előírásai szerint 
(közalkalmazotti megbízott) valósul meg.

Érdekegyeztetés külön szabályozás, megállapodás szerint működik.

3. A  Tűzoltóság  feladatainak  rendszerességét  az  éves  munkaterv 
előírásai  biztosítják,  amely  évente  a  szakmai  felügyeletet  gyakorló 
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban KI) és az 
OKF szempontjai szerint általában a következő fejezetekből áll:

c.) Vezető, irányító munka.
d.) Tűzmegelőzés, tűzvédelmi szervezet irányítása.
e.) Tűzoltás, kárelhárítás, szolgálatszervezés
f.) Ügyelet, híradás.
g.) Személyügyi munka, képzés, továbbképzés.
h.) Pénzügyi, anyagi, műszaki és fejlesztési tevékenység.
i.) Munkavédelem, egészségvédelem.
j.) Tűzvédelmi felvilágosítás, tájékoztatás, propaganda.

Mellékletei: Éves ellenőrzési terv, ellenőrző és begyakorló 
gyakorlatok terve, propaganda terv, vezető értekezletek ideje, 
programja.
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A feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében a parancsnokság vezetői és 
funkcionális egységei a következők szerint végzik tevékenységüket:

PARANCSNOK
A tűzoltóparancsnok  egyszemélyi  felelős  vezetőként  irányítja  és  felügyeli  a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tevékenységét, ami az Alapító 
Okiratában, a jelen Szabályzatában, illetve a Szervezési Állománytáblázatában 
foglaltaknak  megfelelően,  az  Ózd  Város  Önkormányzatának  önállóan 
gazdálkodó intézménye. 

a.) feladata:
- A tűzoltóparancsnok alárendeltjeiről a legjobb tudása szerint gondoskodik, 

velük szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
- Kötelezettségeit  részrehajlás  nélkül  lelkiismeretesen,  kizárólag  a 

jogszabályoknak  megfelelően  pontosan,  a  legjobb  tudomása  szerint 
teljesíti.  Gondoskodik  a  jogszabályokban  és  utasításokban  foglaltak 
végrehajtásához szükséges eseti szabályozások (intézkedések) kiadásáról.

- Gondoskodik  a  tűzoltóparancsnokság  működése  céljából  rendelkezésre 
bocsátott  pénzeszközök  takarékos  és  rendeltetésszerű  felhasználásáról,  a 
gazdálkodás jogszabályokban meghatározott feltételeinek a teljesítéséről

- Irányítja  és  koordinálja  a  tűzoltóparancsnokság  illetékességi  területén  a 
megelőző  tűzvédelmet,  valamint  a  tűzoltási  és  műszaki  mentési 
tevékenységet,  illetve  biztosítja  alárendeltjeinek  részvételét  és 
közreműködését  a  tűzesetek körülményeinek feltárásában,  a  katasztrófák 
felszámolásában.

- Biztosítja  a  tűzoltóparancsnokság  személyi  állományának  és  technikai 
eszközeinek  hadrafoghatóságát,  a  szakmai  fegyelmet  és  az  elvárható 
szakmai felkészültséget.

- Intézkedik  –  a  tűzoltóság  érdekvédelmi  és  érdekképviseleti  szerveivel 
együttműködve - a személyi állomány szociális ellátottságának javítására, a 
kulturált  elhelyezési  és  működési  körülmények  megteremtésére,  illetve 
fenntartására.  Biztosítja  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzéshez 
szükséges feltételeket.

- Gondoskodik  a  tűzoltóparancsnokság  rendkívüli  időszakra  történő 
felkészítéséről  és  a  működőképességének  biztosítására  hatáskörébe  utalt 
feladatok végrehajtásáról.

- Dönt a jogszabályok és rendelkezések által hatáskörébe utalt, illetve saját 
hatáskörében fenntartott ügyekben.

- A tűzoltóparancsnokság tervszerű  működése  érdekében elkészíti  az  éves 
munkatervet, folyamatosan ellenőrzi annak végrehajtását.

- Elkészíti a tűzoltóparancsnokság működésével kapcsolatos tájékoztatókat, 
jelentéseket,  gondoskodik  az  előírt  statisztikai  adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséről. 
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- Javaslatot tesz a tűzoltóparancsnokság működési feltételeinek a javítására.
- Munkájáról  a  polgármester,  a  képviselő-testület,  illetve  a  szakmai 

felügyeletet ellátó szervek által meghatározott módon és időben beszámol.

b.) hatásköre:

- közvetlenül  és  egy  személyben  képviseli  a  parancsnokságot  minden 
fórumon,

- a parancsnokság nevében állást foglal és kötelezettséget vállal,
- levelezést folytat a parancsnokság nevében,
- szakmai  irányelveket,  tájékoztatókat,  körleveleket,  intézkedéseket  ad  ki, 

ellenőrzi azok végrehajtását,
- a  folyamatos  vezető  munka  érdekében  eseti  intézkedésekben,  valamint 

munkaköri  leírásokban  jogkörét  átruházza,  szükség  esetén  a  beosztott 
jogkörét magához vonja,

- a személyi állományt – a személyiségi jog megsértése nélkül – ellenőrzi, a 
hadrafoghatóságot  részleges,  vagy  teljes  riasztás  végrehajtásával 
kontrollálja,

- a  működési  terület  tűzvédelmi  helyzetét  érintő  kérdésekben  az  illetékes 
szervek felé közvetlenül terjeszt elő javaslatot,

- gyakorolja az utalványozást és pénztárellenőrzést,
- gyakorolja  a  magasabb  szintű  szabályzatok  és  utasítások  által  adott 

jogköröket,
- a  jogszabályoknak  és  belső  intézkedéseknek  megfelelően  minősíti 

alárendeltjeit, elvégzi éves teljesítményértékelésüket.
- a Polgármesteri Hivatal által meghatározott rend szerint közreműködik az 

Önkormányzat (Képviselő Testület) munkájában. 

c.) felelős:

- magasabb  szintű  előírások  végrehajtásáért,  illetve  a  végrehajtás 
feltételeinek biztosítását célzó intézkedések megtételéért,

- a  feladatoknál  meghatározottak  állandó  és  eseti  határidőre  és  elvárható 
minőségben történő végrehajtásáért.

- önálló intézkedéseinek törvényességéért és szakmai helyességéért,
- a közvetlen irányítása alá tartozók munkájának ellenőrzéséért, az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséért.

TŰZMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Az osztály a parancsnokság – tűzvédelmi igazgatási, hatósági és szakhatósági 
ügyekben  a  vonatkozó  és  mindenkor  érvényben  lévő  előírások  betartásával 
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önállóan  eljáró,  belső  szakmai  felügyeletet  ellátó,  az  előírt  tájékoztatási  és 
adatszolgáltatási ügyeket feladatkörében intéző – szakmai szerve.

Az osztály a parancsnokkal és a tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetővel 
(továbbiakban:  TMMO)  együttesen  végzi  a  parancsnokság  tűzvizsgálati  és 
tűzvizsgálati adatszolgáltató tevékenységét.

A Tűzmegelőzési  Osztály  folyamatos  zavartalan  működését  az  osztályvezető 
biztosítja,  aki  az  osztály  állományával  (tűzvizsgálati  tevékenységhez 
kapcsolódóan a parancsnokság állományával) szemben – minden olyan ügyben, 
amelyet  magasabb szintű intézkedés nem tilt  –  a  parancsnok által  átruházott 
elöljárói jogkörben jár el.
A  parancsnok  távollétében  –  mint  megbízott  helyettes  –  annak  jogkörét 
gyakorolja.
Az osztály szervezeti felépítése:

- osztályvezető egy fő
- tűzmegelőzési főelőadó egy fő

Az osztály a parancsnokság illetékességi területén a tűzvédelmi érdekek 
érvényre juttatása, a tűzkárok elleni védekezés érdekében – jogszabályi keretek 
között:

- ellenőrzi  a  létesítés  és  használat  tűzvédelmi  előírásainak  megtartását, 
előírásokat tesz, illetve kezdeményez,

- az  illetékes  területi  önkormányzati  jegyzők,  a  hatósági  és  szakhatósági 
jogkörrel felruházott szervek részére a parancsnokság hatáskörébe tartozó 
esetekben szakvéleményeket, szakmai állásfoglalásokat készít,

- szakmailag felügyeli  a  parancsnokság tűzvizsgálati  munkáját,  teljesíti  a 
vonatkozó statisztikai és adatszolgáltatási kötelezettségeit,

- közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén hatósági intézkedést készít elő, 
illetve kezdeményez,

- a  tűzvédelmi  helyzet  minősítését  célzó  ellenőrzések  (szemlék) 
megállapításai  alapján  szankcionális  intézkedéseket  tesz,  illetve 
kezdeményez,

- tűzvédelmi propaganda feladatokat teljesít,
- szervezi az I. fokozatú tűzoltóversenyeket,
- figyelemmel  kíséri  és  segíti  az  önkéntes  és  munkahelyi  tűzoltóságok 

tevékenységét,
- a parancsnokság szakmai jelentéseit elkészíti.
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Az osztály – az oda beosztottak önálló intézkedésein keresztül – felelősséggel 
tartozik a tevékenység szakszerűségéért és törvényességéért.

TŰZOLTÁSI ÉS KÁRELHÁRÍTÁSI OSZTÁLY

A Tűzoltási  és  Kárelhárítási  Osztály  a  parancsnokság  tűzoltási,  mentési  és 
kárelhárítási feladatokat folyamatos munkarendben ellátó szakmai szerve.

A  Tűzoltási  és  Kárelhárítási  Osztály  folyamatos  zavartalan  működését  az 
osztályvezető biztosítja, aki az osztály állományával szemben – minden olyan 
ügyben,  amelyet  magasabb  szintű  intézkedés  nem  tilt  –  parancsnok  által 
átruházott előjárói jogkörben jár el.

Az Osztály szervezeti felépítése:

- osztályvezető  1 fő
- „A” szolgálati csoport 17 fő
- „B” szolgálati csoport 17 fő
- „C” szolgálati csoport 17 fő

A szolgálati csoportok szervezeti felépítése:

- szolgálatparancsnok
- szolgálatparancsnok-helyettes
- különlegesszer-kezelők
- beosztott tűzoltó (hírközpont kezelő)
- gépjármű vezetők
- beosztott tűzoltók

Az Osztály a parancsnokság működéséből számára adódó feladatait a 
következők szerint hajtja végre:

- elkészíti és naprakészen tartja a parancsnokság tűzoltási, valamint riasztási 
és  segítségnyújtási,  illetve  egyéb  szakmai  terveit,  vezeti  az  ehhez 
kapcsolódó kimutatásokat

- a  készenléti  szolgálat  folyamatos  hadrafoghatóságát  biztosítva  vonul  és 
avatkozik be a működési területen keletkező tűz- és káreseteknél,

- katasztrófa  veszély  esetén  közreműködik  a  biztonsági  intézkedések 
végrehajtásában, katasztrófa esemény által okozott károk elhárításában és 
mentési munkálatokban,

- a  tűzoltás  és  kárelhárítás  eredményessége,  az  állandó  készenlét 
hatékonyságának  fenntartása  érdekében  a  vonatkozó  érvényben  lévő 
intézkedések, szabályzatok stb. figyelembevételével gyakorlatokat szervez, 

1



ellenőriz és irányít,
- biztosítja  a  parancsnokság  hírforgalmát,  ellenőrzi  a  forgalmi  szabályok 

megtartását.  Biztosítja  a CXB és az amatőr URH rádión a segélykérést, 
biztosítja a hírhálózatok zavartalan, biztonságos üzemelésének feltételeit,

- szervezi,  irányítja,  ellenőrzi  a  tűzoltóság  kiképzését,  továbbképzését, 
szolgálatának ellátását,

- megszervezi  és  végrehajtja  a  parancsnokság  minősített  helyzetre  való 
felkészítését, tevékenységét, külön szabályozók és tervek szerint,

- végzi a meghatározott statisztikai, adatszolgáltatási tevékenységet 
- folyamatosan  figyelemmel  kísérik  a  szakanyag-ellátottságot,  a  technikai 

eszközök  mennyiségét  és  minőségét,  kezdeményezi  a  szükségszerű 
pótlásokat és fejlesztéseket.

- végzi  a  -  hatáskörébe  utalt  –  szakfelszerelések,  gépek,  eszközök 
karbantartását, felülvizsgálatát

Az osztály – az oda beosztottak önálló intézkedésein keresztül – felelősséggel 
tartozik a tevékenység szakszerűségéért és törvényességéért.

SZEMÉLYÜGYI, GAZDASÁGI ÉS ÜGYVITELI OSZTÁLY

A  Személyügyi,  Gazdasági  és  Ügyviteli  Osztály  a  parancsnokság 
jogszabályokban  és  az  elöljárók  által  parancsokban,  utasításokban,  egyéb 
rendelkezésekben  meghatározott  szakmai  feladatai  eredményes  végrehajtását 
szolgáló  együttes  (szervezeti,  személyi,  anyagi,  tárgyi,  egyéb)  feltételeket 
biztosító  szerve.  Az osztály ellátja  a  parancsnokság személyzeti,  munkaügyi, 
gazdálkodási, technikai, anyagi, pénzügyi feladatait.
A  Személyügyi,  Gazdasági  és  Ügyviteli  Osztály  folyamatos  zavartalan 
működését az osztályvezető biztosítja, aki az osztály állományával szemben – 
minden  olyan  ügyben,  amelyet  magasabb  szintű  intézkedés  nem  tilt  –  a 
parancsnok által átruházott előjárói jogkörben jár el.

Az Osztály szervezeti felépítése:

- osztályvezető 1 fő
- gazdasági csoport 2 fő
- ügyviteli csoport 2 fő

A gazdasági csoport szervezeti felépítése:

- gazdasági csoportvezető 1 fő
- technikai-anyagi-pénzügyi előadó 1 fő

Az ügyviteli csoport szervezeti felépítése:
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- több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott 1 fő
- takarító 1 fő

A Személyügyi, Gazdasági és Ügyviteli Osztály, a parancsnokság működéséből, 
működtetéséből származó feladatait a következők szerint hajtja végre: 

- tervezi a parancsnokság személyi, valamint vezetői utánpótlását, biztosítja 
a hivatásos pályán belátható tervszerű előmenetelt. Előkészíti a felvételi, 
leszerelési,  nyugállományba  helyezési,  és  egyéb  személyügyi 
változásokhoz,  valamint  a  munkavégzéshez  kapcsolódó  iratokat, 
határozatokat,  parancsokat  és  intézkedéseket,  illetve  vezeti  az  ezekhez 
kapcsolódó  nyilvántartásokat,  kezdeményezi  a  szükségessé  váló 
változtatásokat,

- figyelemmel  kíséri  és  kezdeményezi  a  szakmai  képzés  és  továbbképzés 
lehetőségeit, elkészíti a szükséges beiskolázási iratokat,

- figyelemmel  kíséri  a  személyi  állomány  fizikai  és  pszichés  állapotát, 
gondoskodik az időszakos fizikai felmérések és egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatok megtartására,

- figyelemmel kíséri, és - az érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve –
végzi  a  személyi  állomány  szociális,  jóléti  helyzetéhez  kapcsolódó, 
valamint a kegyeleti gondoskodásból adódó feladatokat, kapcsolatot tart a 
nyugállományba helyezett bajtársakkal, azok hozzátartozóival,

- elkészíti a parancsnokság gazdálkodásával kapcsolatos technikai, anyagi, és 
pénzügyi  terveket,  naprakészen  tartja  a  szakszerű  és  jogszerű 
gazdálkodáshoz szükséges helyi utasításokat és szabályzatokat,

- figyelemmel  kíséri  az  intézmény  működtetésére  vonatkozó  előírásokat, 
azok  változásait,  vezeti  a  gazdálkodással  kapcsolatos  kimutatásokat, 
nyilvántartásokat  és  dokumentumokat,  végzi  a  meghatározott 
adatszolgáltatási tevékenységet

- végzi az ingó- és ingatlanfenntartásból adódó feladatokat, kezdeményezi a 
szükségessé váló karbantartási és felújítási munkálatokat,

- biztosítja  a  szakszerű  és  biztonságos  szakmai  munkavégzéshez,  a 
parancsnokság működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, gondoskodik a 
járművek,  berendezések,  eszközök,  anyagok  stb.  igényléséről, 
beszerzéséről,  utánpótlásáról,  azok  karbantartásáról  és  felülvizsgálatáról, 
illetve rendeltetésszerű használatáról, felhasználásáról,

- kezeli a parancsnokság raktárait,
- az ügyviteli tevékenység során felügyeli a parancsnokság ügyiratforgalmát, 

iktat,  biztosítja  az  elektronikus  és  telekommunikációs  kapcsolattartás  és 
információcsere  feltételeit,  kezeli  a  parancsnokság irattárát,  archívumait, 
házipénztárát, illetve végzi az ehhez kapcsolódó adminisztrációt, vezeti az 
előírt kimutatásokat

- biztosítja  az  egészséges,  biztonságos  és  kulturált  munkavégzéshez 
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szükséges feltételeket

Az osztály – az oda beosztottak önálló intézkedésein keresztül – felelősséggel 
tartozik a tevékenység szakszerűségéért és törvényességéért.

IV.

A MŰKÖDÉS, A KIADMÁNYOZÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI

• A  parancsnokság  állományába  tartozók  részletes 
feladataira  az  SZMSZ  vonatkozó  előírásain  túl  a 
munkaköri leírások rendelkeznek.

• A munkaköri  leírás  kötelezően  tartalmazza  a  munkakört 
betöltő jogállását, feladatait, felelősségét és hatáskörét.

• A  parancsnok  a  tűzvédelemmel  és  a  tűzoltósággal 
kapcsolatos   feladatainak  ellátása  során  az  Ügykezelési 
Szabályzatban,  valamint  egyéb  utasításokban 
meghatározott ügyiratokat ad ki.

• A parancsnok a  távolléte  alatt  keletkező,  vagy határidős 
ügyekben  az  aláírási  jogot  helyettesére  (tűzmegelőzési 
osztályvezető) átruházza.

• A Tűzmegelőzési  Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyekben  az  aláírás  jogot  a  parancsnok  az  osztály 
vezetőjére  átruházza,  a  tűzmegelőzési  főelőadó  a 
szakhatósági ügyekben az osztályvezető jogkörében jár el.

• A  gazdasági  szervezet  működése  és  feladataihoz 
kapcsolódóan  az  aláírási  ellenjegyzési  és  ellenőrzési 
jogköröket Gazdasági szervezet működési rendje határozza 
meg.

• A  külső  szervekkel  történő  levelezésben  a  mindenkor 
érvényben  lévő  Ügykezelési  Szabályzat,  valamint  jelen 
SZMSZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

• A hírközlő szervekkel való kapcsolattartás a vonatkozó és 
mindenkor érvényben lévő előírások betartásával történhet.
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V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

− Jelen  szabályzattal  együtt  kezelendők  a  parancsnokság  működését 
szabályozó  jogszabályok,  utasítások  és  intézkedések,  valamint  a 
végrehajtásra rendelkező munkaköri leírások.

− Jelen  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  a  jóváhagyás  napján  lép 
hatályba.

31.) napirend

Javaslat  a  Városi  Könyvtár  állományának  pályázatos  támogatással  történő 
gyarapítására

Zsolnai Piroska elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 
támogatja  a  javaslat  elfogadását.  Hozzáteszi,  az  előterjesztés  tulajdonképpen 
hasonló  ahhoz,  amelyben  -  minden  évben  -  az  önkormányzat  támogatja  a 
könyvtári könyvbeszerzést. Tehát az idén is hasonló az eljárás. Megjegyzi, az 
előző években a pályázatokon a könyvtár igen jelentős támogatást nyert. Jelen 
esetben az önkormányzat 800 e Ft támogatása mellett - ha ezt az önkormányzat 
elfogadja  -  1,6  M Ft-ot  nyerhet   könyvbeszerzéshez.  Véleménye szerint  erre 
nagy  szükség  van,  mert  az  utóbbi  időben  egyre  többen  veszik  igénybe  a 
könyvtárat.
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta és támogatja a 
javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

52/SzÜ. 85/KH/2006. (III. 30.) számú határozat

Tárgy: A  Városi  Könyvtár  állományának  pályázatos  támogatással  történő 
gyarapítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1.) A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  Ózd  Város  Önkormányzata 
pályázatot  nyújtson be a Nemzeti  Kulturális  Örökség Minisztériuma által 
meghirdetett „Könyvtári  felzárkóztató pályázat”-ra.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. március 31.

2.) Az  előterjesztésben  szereplő,  pályázathoz  szükséges  800  ezer  forint 
önkormányzati támogatást az 1/2006. (II. 24.) számú költségvetési rendelet 
5. sz. mellékletében szereplő pályázati céltartalékok terhére biztosítja.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra  vonatkozóan,  hogy  a 
pályázaton  elnyert  és  az  önkormányzat  által  felajánlott  összegeket  a 
könyvtár rendelkezésére bocsátja.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

32.) napirend

Javaslat a 2006. évi városi image keret felosztására

Zsolnai Piroska elmondja, az elmúlt évekhez hasonlóan történt az idei image 
keret  felosztása.  A Művelődési  és  Oktatási,  az  Ifjúsági  és  Sport,  valamint  a 
Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta.  Az  elmúlt  évtől  eltérően 
azonban annyiban változott a tartalma, hogy a költségvetésben nem 12 M Ft-ot, 
hanem 11 M Ft-ot fogadott el a testület. Megjegyzi, a csökkentés, illetve elvonás 
így nemcsak a közintézményeket, hanem ezt a keretet is érinti.  Ehhez képest 
kellett  meghatározni azt,  hogy egy városi  rendezvényre mennyi pénzösszeget 
tudnak biztosítani. Szeretné azt is megjegyezni, hogy mindenki örül annak, ha a 
városban  nagyszabású  és  jó  rendezvények  vannak.  Ez  azonban  a  pénzügyi 
feltételekkel is kapcsolatban van. Komoly, jó színvonalú ünnepségek voltak már, 
amelyhez  jelentős  pénzügyi  támogatást  szereztek  pályázatok  útján. 
Megpróbálkoznak  ezzel  az  idén  is.  Jelen  pillanatban  azonban  ennyi  áll 
rendelkezésre és ezt próbálták úgy szétosztani, hogy ne legyen érezhető az egyes 
rendezvények esetében.

Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  7  igen,  1  nem  és  1 
tartózkodás mellett javasolja a javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a 
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külső területi rendezvények a keretből 100-100 e Ft-tal legyenek támogatva a 
legnagyobb költségvetésű rendezvények terhére.

Nagybalyi  Géza nem elnöki  minőségében  kíván  szólni,  csak  egy  gondolatot 
szeretne  elmondani.  Nem nagyon szokott  kulturális  eseményeknél  véleményt 
nyilvánítani, de nagyon nehéz szívvel fogja ezt az előterjesztést megszavazni. A 
napokban választó polgárok keresték meg amiatt, hogy Tompa Zoltán a Bárka 
Színpad vezetője – akit ő nagyon tisztel és aki nagy szervezője a város önkéntes 
művészeti csoportjainak – több helyen azt mondta, hogy ez a testület egyetlen 
forinttal sem támogatta a tevékenykedésüket az elmúlt évek alatt. Szeretné ezért 
tájékoztatni  az  aggályoskodókat,  a  kérdést  feltevő  választó  polgárokat,  hogy 
ebben az előterjesztésben,  ill.  2006.  évben az önkormányzat  két  összeggel  is 
támogatja őket. A tavalyi évben pedig, mint civil szervezet, még több támogatást 
kaptak az önkormányzattól.

Boda István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság nem javasol  az  előterjesztésben 
változtatást,  így  tehát  az  eredeti  javaslatot  és  annak  elfogadását  támogatja. 
Megjegyzi, a város jó a könnyűzenei rendezvények megszervezésében, hiszen a 
Republic  és  a  Kozmix  együttes  is  eljött  már.  Szeretné  azt  is  jelezni,  a 
gyermeknapi  rendezvényekre  500  e  Ft  került  elfogadásra,  amelyet  szponzori 
támogatással négyszeresére tudnak növelni és így kerülhet sor majd az Apostol 
élő koncertjére is május 26-án. 

Zsolnai Piroska kiegészítésként elmondja a felvetett problémákkal kapcsolatban, 
hogy Ő és a Művelődési és Oktatási Bizottság még fájóbb szívvel javasolja az 
előterjesztés  elfogadását  a  testületnek.  Ki  ne  szeretné  ugyanis,  ha  több pénz 
lenne  erre.  Elmondta  már,  de  most  is  elmondja,  mindenkinek  minden 
rendezvényéből  megpróbáltak  lehúzni,  így  természetesen  a  Bárka  Színpad 
rendezvényeiből is. Bár azt szeretné, ha minél több ilyen rendezvény lenne és 
minél több támogatást tudnának adni. A módosító javaslattal pedig sem ő, sem 
pedig a bizottság nem ért egyet. Bár ez a bizottsági ülésen nem vetődött fel, de 
az előző évek során már szóba került. Ebben a keretben nincs annyi pénz, hogy 
minden területnek tudjanak adni 100-100 e Ft-ot, ez nem arról szól és így nem 
tudja azt elfogadni.

Kiss  Sándor megkérdezi,  Tartó  Lajos  képviselő  urat  fenntartja-e  módosító 
javaslatát?

Tartó Lajos válasza, igen.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 9 igen, 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 
fogadja el a módosítást.

dr.  Csiszár  Miklós megjegyzi  az  Önkormányzati  Törvény  alapján  a  testület 
többsége hozza meg a döntést. Ebben az esetben nem beszélhetnek többségről, 
hiszen a nemet és a tartózkodást össze kell adni. Ilyen értelemben nincs többség, 
tehát a testület nem fogadta el az indítványt.

dr. Fejér Levente hozzáteszi, az Önkormányzati Törvény úgy fogalmaz, hogy a 
határozatképességhez a képviselők több mint felének a jelenléte szükséges. A 
határozathozatalhoz pedig a jelenlévők több mint felének igen szavazata kell. Ez 
az adott esetben nem volt meg.
 
Kiss Sándor kéri – mivel a módosító javaslatot nem fogadták el - szavazzanak az 
eredeti határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen, 4 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

314/SzÜ. 86/KH/2006. (III. 30.) számú határozat

Tárgy: A 2006. évi városi image keret felosztása

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

A Képviselő-testület  a keretösszeg felosztására vonatkozó javaslatot elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

33.) napirend

Javaslat a társadalmi sportegyesületek 2006. évi önkormányzati támogatására

Tartó Lajos elmondja, az Ifjúsági és Sport Bizottság maratoni ülés keretében 
tárgyalta az előterjesztést. Az idei elosztási folyamattal kerültek legközelebb a 
határozatokban,  rendeletekben,  a  középtávú  sport  koncepcióban  és  az 
önkormányzat,  valamint  a  támogatott  területek  megállapodásainak határozott, 
szigorú  és  következetes  betartásához.  Ezek  közül  néhányat  kiemel.  A 
csapatsportágban az Ózdi Futball Klub, illetve az Ózdi Kézilabda Klub részesült 
kiemelt támogatásban. Rajtuk kívül más egyesületek magasabb osztályban való 
szereplését nem támogatja az önkormányzat,  illetve ide tartozik még az Ózdi 
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Teke  Klub  is.  Egyéni  sportban  elsősorban  az  olimpiai  sportágakban 
kiemelkedően  szereplő  versenyzőt  támogatják.  Nem  támogatják  az  Ózd  és 
vonzáskörzetén  kívüli  sportolók  leigazolását,  szerepeltetését,  kivéve  az  Ózdi 
Futball és Kézilabda Klubot. Aki az előző évi támogatással nem számol el, az 
nem  részesülhet  a  tárgy  évi  támogatásban.  Sajnos  ilyen  esetek  is  voltak.  A 
testület az élő sportra szánt támogatást az infláció mértékével emelte meg, ám 
köztudott,  hogy  a  közüzemi  díjak  és  egyéb  jellegű  kiadások  nem  ilyen 
mértékben  emelkedtek,  emelkednek.  Természetesen  tisztában  vannak  azzal, 
hogy  a  keretösszeg  többszörösét  sem  lehetne  mindenki  megelégedésére 
felosztani. Majd felhívja a figyelmet egy fontos dologra. Amennyiben az Ifjúsági 
és Sport Bizottság megkapja a felhatalmazást a mai napon, az eredményesség, 
hatékonyság évközi  felülvizsgálata  során  az  egyesületek  konkrét  támogatását 
korrigálhatja  és  korrigálni  is  fogja.  A  bizottság  az  előterjesztést  9  igen 
szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a javaslatot és ezt 
az elvet követve – mivel az utóbbi időben a szakmai leosztásokba a Pénzügyi 
Bizottság nem nyúl bele, tehát tudomásul veszi - 6 igen szavazattal támogatja az 
elképzelést. Egyetlen egy felvetés volt, amelyet tolmácsol, az úszóknak jó lenne 
200 e Ft támogatás. 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  20  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

332/SzÜ. 87/KH/2006. (III. 30.) számú határozat

Tárgy: A társadalmi sportegyesületek 2006. évi önkormányzati támogatása

A Képviselő-testület a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület  2006-ban  Ózd város közigazgatási területén működő 
sportegyesületeket az 1. sz. mellékletben szereplő összegekkel támogatja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december 31. 

2.) A Képviselő-testület egyetért az egyesületekkel szemben  megfogalmazott 
1elvárásokkal,  melyet  a  2.  sz.  melléklet  tartalmaz.   Ezeket  az 
egyesületekkel kötendő megállapodásban kell rögzíteni.
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Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. április 30.

3.) A támogatások átutalásának ütemezése: 
Az  átutalások:  1  M Ft  alatti  összegeknél  félévenként,  1-5  M Ft  közötti 
összegeknél  negyedévenként,  5  M  Ft  feletti  támogatások  havonta 
történjenek. 
Az  önkormányzati  fenntartású  sportlétesítményeket  használó 
sportszervezetek bérleti és közüzemi díja - a sportszervezetek támogatására 
elkülönített keretből –kerüljön levonásra, melyet a bérbeadónak közvetlenül 
kell átutalni.

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

Határidő: értelemszerűen

4.) Az önkormányzati tulajdonú létesítménnyel szembeni kiegyenlítetlen, lejárt 
határidejű  közüzemi  díjtartozásokat  a  sportszervezet  önkormányzati 
támogatásából le kell vonni.

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

Határidő: értelemszerűen

5.) Felhatalmazza  a  testület  az  Ifjúsági  és  Sportbizottságot,  hogy  az 
egyesületek munkáját  folyamatosan figyelemmel kísérve,  az  57,63 M Ft 
éves  támogatáson  belül,  az  eredmények  alapján  az  egyesületek  konkrét 
támogatását évközben korrigálja.

Felelős: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határidő: 2006. december 31.

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

-.-.-

34.) napirend

Javaslat Tanuszoda Projekt Részvételi Felhívás módosításának jóváhagyására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Pénzügyi,  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és 
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egyhangúlag támogatja elfogadását.

Tartó  Lajos szintén  tájékoztat  arról,  hogy  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  is 
megtárgyalta a javaslatot és 9 igen szavazattal támogatja annak elfogadását.

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

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

101/SZÜ. 88/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: A Tanuszoda Projekt Részvételi Felhívás módosításának jóváhagyása

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

1.) Ózd  Város  Képviselő-testülete  jóváhagyólag  tudomásul  veszi  a 
101/SzÜ/27/KH/2006.  (II.  09.)  számú  határozatában  jóváhagyott  Ózdi 
Tanuszoda  projekt  Részvételi  Felhívás  9.  oldalán  a  IV.2.1.  Bírálati 
szempontok  módosítását  a  mellékelten  csatolt  dokumentumnak 
megfelelően, a felhívás egyéb részeinek változtatása nélkül.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) Ózd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város polgármesterét a 
Tanuszoda projekt Részvételi Felhívásában a későbbiekben az NSH által 
esetlegesen  előírt  módosításokhoz  szükséges  döntések  meghozatalára  és 
ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

35.) napirend

Tájékoztató  a  2005.  évi  Környezetvédelmi  Intézkedési  Terv  végrehajtásáról, 
javaslat a 2006. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre

Erdősi  János néhány dolgot emel ki a tavalyi év teljesítéséből  és az idei évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Tervből. A tavalyi teljesítésnél feladat volt Ózd 
város  hulladékainak  „Alternatív  hulladék  elhelyezési  vizsgálata„  címmel  egy 
tanulmányt  készíteni.  A  tanulmány  elkészült.  A  bizottság  megkapta  és 
áttanulmányozta, megvitatta.  Az anyag kimutatta, ha egy komposztáló telepet 
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szeretnének létesíteni,  akkor annak beruházási  költsége mintegy 46 millió Ft 
lenne, a bontási, építési hulladékra feldolgozó telep beruházási költsége pedig 
mintegy 80 M Ft. Sajnos a becsült megtérülési idő 18 év, tehát pillanatnyilag 
nem  érdemes  a  témákkal  foglalkozni  a  túl  hosszú  megtérülési  idő  miatt.  A 
tavalyi évben az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására kapott pénzt az 
ÓZDSZOLG Kht. 252 e Ft híján felhasználta. Ezzel az összeggel az idei évre 
beütemezett 2 millió Ft megemelkedik. Sajnos így is messze elmarad a tavalyi 
évre biztosított 4,9 M Ft-tól. Az intézkedési terv 2. 3. pontjával kapcsolatban 
arról tájékoztat, hogy 90 db fa került elültetésre a városközpont területein, illetve 
a Sárli telep mellett. A szennyvízkezelés témaköre gyakorlatilag a város teljes 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítését jelenti. Beható tanulmányozás készült, az 
engedélyezési  tervek  kidolgozása  folyamatban  van.  A  levegő  tisztaságával 
kapcsolatban  pedig  elmondja,  hogy  a  GE-nél  került  sor  mérésre.  A mérések 
során megállapították, hogy a nitrogén-oxid tartalom jó, illetve megfelelő, a kén-
dioxid  tartalom  kiváló,  a  portartalom  jó,  illetve  megfelelő.  Az  OAM-nál  a 
tavalyi év végén került sor a mérők letelepítésére, ezért mérési eredmények még 
nem állnak rendelkezésre. Az idei év zöldterület gazdálkodásával kapcsolatban 
megjegyzi,   az  ÓZDSZOLG  Kht.  részére  2,5  M  Ft  összeget  biztosítanak 
erdővédelmi  munkálatokra.  Ezen  belül  tűzvédelmi,  illetve  védősávok 
kialakítására szolgál majd ez az összeg. Erre azért hívja fel a figyelmet, hogy 
nehogy másra költsék el. A bizottsági ülésen elfogadott javaslatok a határozati 
javaslatban már szerepelnek, ezért a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 
az előterjesztés elfogadását egyhangúlag javasolja.    

Benedek Mihály ezután kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

62/SzÜ. 89/KH/2006. (III. 30.) számú határozat

Tárgy: A 2005.  évi  Környezetvédelmi  Intézkedési  Tervről  szóló  tájékoztató 
elfogadása és a 2006. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv

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

c) A 2005.  évi  Környezetvédelmi  Intézkedési  Terv  végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatót  a  Képviselőtestület  elfogadja.  Ózd  város  2006.  évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Tervét a Képviselőtestület a jelen határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.

A  2006.  évi  költségvetésben  a  Környezetvédelmi  Intézkedési  Terv 
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végrehajtásával  kapcsolatos  feladatokra  előirányzott  5.134  e  Ft  keret 
felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

Feladat Tervezett
előirányza

t

Felelős Határidő

1/1. Erdők védelme, különös 
tekintettel az erdőtüzek 
megelőzésére (figyelő 
szolgálat, tűzvédelmi sáv 
készítése, karbantartása stb.)

2.500 e Ft ÓZDSZOLG Kht. értelemszerűen

1/2. Igényes kivitelű 
hulladékgyűjtő edények 
kihelyezése forgalmas 
közterületeken

1.000 e Ft ÓZDSZOLG Kht. 2006. jún. 30.

1/3. Szelektív 
hulladékgyűjtés 
bevezetéséhez PR program

600 e Ft ÓHG Kft. 2006. jún. 30.

1/4.Városi beruházásokhoz 
kapcsolódó zöldterület 
fejlesztések – évközben 
felmerülő igények szerint

1.034 e Ft PH. Műszaki Üo. 2006. nov. 30.

d) Az  1/1-1/3.  pontban  biztosított  előirányzatok  felhasználását  a  PH. 
Műszaki  Ügyosztállyal  előzetesen  egyeztetni  kell,  a  felhasználásról 
részletes tájékoztatót kell készíteni a Képviselőtestület részére.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
ÓHG Kft. ügyvezetője
PH. Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen,  illetve  2006.  évi  Környezetvédelmi  Intézkedési 
Terv teljesítéséről szóló tájékoztató előterjesztése

3.) Az  ÓHG  Kft.  további  működésével  kapcsolatban  készüljön  külön 
előterjesztés.

Felelős: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Polgármester

Határidő: az ÓHG Kft. üzleti tervének előterjesztése
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36.) napirend

Tájékoztató az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára állítandó 
köztéri képzőművészeti alkotás zsűrizésének eredményéről

Zsolnai  Piroska elmondja,  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  50. 
évfordulója  alkalmából  pályázat  jelent  meg  köztéri  képzőművészeti  alkotás 
felállítására.  Az  itt  járt  szakmai  zsűri  hangsúlyozta,  ezzel  országosan  is  egy 
hiányt szeretnének pótolni, mert nagyon kevés ilyen jellegű köztéri szobor van 
Magyarországon. Az önkormányzat a 2006. február 9-i határozatában döntött a 
pályázat benyújtásáról. Az idő rövidsége miatt, és anyagi okokból is, - hiszen a 
pályázaton résztvevő művészeknek díjat kellett fizetni – elfogadták a Képző és 
Iparművészeti  Lektorátusnak  azt  a  javaslatát,  hogy  meghívásos  pályázat 
kerüljön kiírásra. Szintén a lektorátus javaslatára 3 művész: Farkas Ádám, Gáti 
Gábor és Rieger Tibor részvételét fogadták el. A helyszín a Bajcsy-Zsilinszky út 
és  a  Gyár  utca  kereszteződésében  lévő  park,  melyet  a  lektorátus  szakértő 
bizottsága szakvéleményében szintén elfogadott. A pályázat beadási határideje 
2006. március 13 volt, amelynek mindhárom művész eleget tett. Az alkotások 
1:5  arányban  készült  modellek  voltak.  A műveket  a  lektorátus  által  kijelölt 
szakértői bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Műszaki, valamint a 
Művelődési és Sport Ügyosztály jelenlétében tekintette meg és véleményezte. 
Ez a gyakorlatban úgy történt, hogy a zsűri a három alkotást megtekintette és 
külön-külön véleményezte. Ezután került sor a szavazásra. A szavazás egyöntetű 
volt: Farkas Ádám szobrászművész alkotását tartották kivitelezésre méltónak. A 
másik két pályázó nem kapott szavazatot. A bírálásnál a szakmai zsűri szakmai 
szempontokat vett figyelembe, de figyelembe vették azt is, hogy a pályaművek 
közül  melyik teremt nagyobb harmóniát   a  környezettel,  ahová fel  szeretnék 
állítani.  Szempont  volt  az  is,  miből  tervezték  az  alkotásokat.  A  szakértői 
vélemény  azt  is  jelenti,  hogy  a  tájékoztatóban  szereplő  másik  két  pályamű 
megvalósítása esetén  a lektorátus nem nyújt pályázati támogatást. A pályázat 
benyújtási határideje 2006. március 30-a. Az önkormányzat tehát dönthet arról, 
hogy  a  szakmai  zsűri  által  javasolt  szobor  megvalósítására  benyújtja-e  a 
pályázatot vagy nem.
 
Benedek  Mihály úgy  gondolja,  hogy  a  bizottsági  elnök  asszonynak  és  a 
résztvevőknek  meg  kell  köszönni  a  munkáját,  hiszen  az  előző  döntésekkel 
determinálták  ennek  a  köztéri  képzőművészeti  alkotásnak  a  felállítását. 
Véleménye szerint a lehetőségek teljes tárát kihasználva döntöttek erről és kéri a 
testületet a tájékoztatót vegye tudomásul.

 -.-.-

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

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

Kovács  Béla az  1.  sz.  mellékletben  szereplő  kintlévőségeket  tanulmányozva 
megjegyzi, hogy a Távhő Kft-nek 2004.12.31-i állapota szerint 169.713 e Ft, 
2005.12.31-én pedig 165.979 e Ft, tehát nem beszéltek a levegőbe a napirendnél.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

154/SzÜ. 90/KH/2006. (III.30.) számú határozat

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
A Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról 
és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló jelentést 
elfogadja.

-.-.-

Tájékoztató a 2006. február 23. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kiss Sándor felhívja a figyelmet a 11. oldalon lévő javaslatra, amelyről szavazni 
fognak. Majd Obbágy Csaba képviselőnek adja meg a szót.

Obbágy Csaba a 7. oldal anyagával kapcsolatban szeretne helyreigazítást kérni. 
Örömmel olvasta,  hogy a beszámolóban,  majd a tájékoztatóban is  szó van a 
Sajóvárkonyi  Phare  pályázatról,  azonban  az  ünnepélyes  átadás  dátuma 
helytelenül szerepel, mert az nem március 16-án, hanem március 10-én volt. A 
több  mint  60  millió  Ft-ból  két  tanterem bővítésére,  új,  mozgáskorlátozottak 
számára is akadálymentesen megközelíthető vizesblokk építésére, két tanterem 
felújítására  és  24  db  korszerű  számítógép  és  egyéb  multimédiás,  digitális 
eszközök  beszerzésére,  négy  tanterem  berendezésére  és  légkondicionáló 
felszerelésére volt  lehetőség. Szeretné elmondani,  hogy ezzel  a kiegészítéssel 
lett  teljes  és  hiteles  a  tájékoztató.  A pályázatot  lezárták,  mert  elérkeztek  a 
végéhez, ezért szeretné megköszönni a közvetlen munkatársai és a Sajóvárkonyi 
ÁMK tanulói nevében is azt a támogatást,  amelyet korábban ez a testület az 
önrészt  illetően  megszavazott  és  szeretné  megköszönni  azoknak  a 
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képviselőknek,  jelenlévőknek  a  jelenlétét,  akik  az  ünnepélyes  átadáson  ott 
voltak. 

Kiss Sándor a teljesen jogos észrevételek miatt elnézést kér,  majd kéri, hogy 
ezekkel a módosításokkal fogadják el a tájékoztatót.

Kovács Béla kiegészítésként elmondja, a 7. oldalon valamilyen adminisztrációs 
hiba  miatt  kimaradt  a  március  15-i  ünnepség,  amely  –  véleménye  szerint  – 
annyit  megérdemelt  volna,  hogy  leírják,  egy  jól  szervezett,  tökéletesen 
kialakított rendezvény volt.

Benedek Mihály megjegyzi, a nemzeti ünnepet nem szokták a két ülés közötti 
eseménynaptárba felírni. Úgy gondolja azonban, hogy ha már felvetődött, akkor 
a testület nevében is megköszönhetik a március 15-i műsort rendezőknek, és az 
abban résztvevőknek azt a színvonalas előadást, amely ott volt. Megköszöni a 
civil szervezeteknek és az ózdi pártoknak is azt, – hiszen azon kevés városok 
közé tartoznak – hogy együtt, egymás után, nyugodtan emlékeztek meg a nagy 
nemzeti ünnepről.

Kiss Sándor hangsúlyozza, képtelenség minden eseményt megfogalmazni. Majd 
kéri,  hogy  a  kiegészítéseket,  módosító  javaslatokat  figyelembe  véve  vegyék 
tudomásul a tájékoztatót és szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

48/SzÜ. 91/KH/2006.(III.30.) számú határozat

Tárgy: Benedek Mihály polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 
engedélyezése

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
33.§-ában biztosított jogkörében engedélyezi Benedek Mihály polgármesternek 
a  2004.  évről  (16  nap)  és  2005.  évről  (39  nap)  2006.  évre  áthozott  fizetett 
szabadságából

2006. április 10-14. között

5 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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-.-.-

38.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

dr. Horogh Lajos mivel az idő már nagyon előrehaladott és mindenki fáradt, 
ezért a hozzászólástól eláll.

Benedek  Mihály mielőtt  Rontó  József  képviselőnek  adná  meg  a  szót, 
megkérdezni kér-e választ a felvetéseire.

Rontó  József nem  kér  választ.  Elmondja,  a  Közrendvédelmi  Bizottság 
fogadóórájának  keretében  Bánszálláson  voltak.  A telep  tisztasági,  lakhatási, 
közegészségügyi, biztonsági és morális helyzete tragikus, de úgy gondolja, ezzel 
senkinek nem mond újdonságot. Az ott lakók észrevételeit végighallgatva az a 
szilárd meggyőződése, hogy cselekvési kényszerben van az önkormányzat. Nem 
tartható – meggyőződéssel hiszi – tovább, hogy ez a településrész gazda nélkül 
moralizálódjon.  Létre  kell  hozni,  -  ezt  a  bizottsági  ülésen  is  elmondta,  -  a 
testületnek is javasolja, a területi képviselővel az ottani lakók közreműködésével 
azt a településrészi gondnokságot, amelynek feladatait az önkormányzat, és az 
ÓZDSZOLG  Kht.  határozza  meg,  valamint  akik  folyamatos  és  rendszeres 
kapcsolatot  tartanak  fenn  a  rendőrséggel,  és  az  önkormányzattal.  Megoldják 
azokat  a  problémákat,  amelyek  a  tarthatatlan  helyzetet  megteremtették.  Ez 
szükséges és a testület előtt mondja és kezdeményezi, hogy a Városfejlesztési és 
–üzemeltetési Bizottság, vagy akik illetékesek, legközelebbi ülésükön ebben a 
kérdésben döntsenek, hiszen szükséges világossá tenni azokat az intézkedéseket, 
amelyek leginkább sürgősek. Ilyen például a szeméthegyek azonnali elszállítása 
a telepről, mert nagy a járványveszély. Szükséges az intézkedéseket megtenni, 
mert  ez  tanulsággal  szolgálhat  majd  a  többi  településrész  működtetésénél  is. 
Majd rátér a következő hozzászólás témájára. A napirendek után az egyebekben 
jelentette be a testületi ülésen, hogy nem kapott betekintési jogot a Polgármesteri 
Hivatal, illetve az Ellátó Szervezet költségvetésének megismerésére. Tisztázni 
szeretné  ezt  a  jogi  helyzetet,  és  idézve  a  Közigazgatási  Hivatal  leveléből 
hangsúlyozza:  Az  önkormányzat  költségvetése,  amelyet  egyébként  a  testület 
rendelettel fogadott el mellékleteivel együtt, nyilvános adatnak minősül, így azt 
bárki kéri a nyilvános adatokra vonatkozó szabályok szerint kell rendelkezésre 
bocsátani,  a  tájékoztatási  kötelezettség  mértéke  pedig  ezekhez  képest,  a 
képviselőket érintően, még tágabb. A tájékoztató levélből megállapítható, nem 
kért olyan adatot, amely személyiségi jogokat sértene, egyetlen költségvetés sem 
tartalmaz olyan személyes  adatot,  amely ezt  tiltaná.  Nem érdemelte  ki  azt  a 
megjegyzést, hogy egy személyben akar lenni jegyző és polgármester is. Amit 
kért a Művelődési és Sport Ügyosztálytól – de nem adtak lehetőséget és módot a 
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tisztázására  –  az  volt,  hogy  intézményenként  szíveskedjenek  rendelkezésére 
bocsátani az állami normatíva összegét. Az ehhez való jogot az önkormányzati 
törvény is előírja.  Szomorú volt,  hogy ezt jegyzőkönyvbe kellett  venni  és ez 
ilyen megítélés alá esett. Megállapítható tehát, hogy közérdekű adatot kért. A 
költségvetés megismerése a képviselők által jogos dolog. Itt, a testület előtt kéri, 
hogy szíveskedjenek dönteni arról, hogy valamennyi intézmény költségvetése, 
természetesen  az  önkormányzat  hatáskörébe  tartozókról  beszél,  álljon 
rendelkezésre valamely osztályon, például az Igazgatási Ügyosztályon, és ha a 
képviselők azt meg akarják tekinteni, tekinthessék meg, nézhessék meg. Biztos 
abban,  hogy  igazi  javaslatokat  tenni  csak  így  lehet.  A Művelődési  és  Sport 
Ügyosztályra pedig már nem mer bemenni, mert majd jegyzőkönyvezni fogják, 
hogy megint olyat kért, ami tilos. Véleménye szerint ezeket el kellene kerülni, 
mert rossz üzenet volt jegyző úrnak is, másrészt a testületnek, hiszen az adás 
nyilvános volt. Reméli, hogy a jövőben ez nem fog előfordulni és kölcsönösen 
be fogják tartani azokat a szabályokat, amelyek mindenkit köteleznek valamire. 
A maga részéről soha nem kért senkitől több tisztességet, több bizalmat, mint 
amennyit ő adott. Majd megköszöni, hogy azóta jegyző úr biztosította számára a 
költségvetést és így a május 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan néhány dolgot 
hasznosítani tud  belőle.   

Halászné Berecz Tünde hozzászólásában előadja, nagyon sajnálja, hogy újra elő 
kell hozakodnia a Csépány-Somsály Kábel TV ügyével. De kéri szíveskedjen 
tudomásul venni minden ott lakó, hogy a bírósági végzés jogerős. Azokat akiket 
kétség gyötör, azok keressék fel az irodát, ahol tájékoztatást kapnak, de többször 
már nem szeretné ezt elmondani. A díjat csekken, vagy az OTP-be kéri befizetni. 
Nyugtára  befizetett  díjat  elfogadni  nem tudnak,  mert  az  nem érkezik  meg a 
bankszámlára. Ezt különösen Somsály településen lakók szeretné ha tudomásul 
vennék,  mert  onnan  egyetlen  ember  nem jött  be  még  az  irodába.  Legyenek 
szívesek bejönni és meggyőződni arról, amiről szó van. A nyugtabefizetéseket 
tehát semmiképp nem tudják már elfogadni. 

Benedek  Mihály megjegyzi,  ez  itt  nem a  reklám helye.  Azt  kéri,  hogy sem 
terméket, sem céget a hozzászólásában egy képviselő se reklámozzon.
 
Halászné Berecz Tünde sajnos azonban másképp nem tudja elmondani.

Benedek  Mihály javasolja  a  képújságban  való  hirdetést,  majd  a  hozzászólás 
második részére hívja fel a figyelmet. 

Halászné  Berecz  Tünde már  meg  volt  hirdetve.  Második  témájára  rátérve 
elmondja. A Gyújtón, a Vasvár út 17. sz. ház alatt van egy szórakozó, étkező 
hely, amely reggel 5 óráig van nyitva. Ez az ott lakókat rettenetesen zavarja, 
mert a reggeli nyitva tartás miatt nagy a hangoskodás, kiabálás, szól a zene az 

1



autókból, amely már szinte elviselhetetlen. Szeretné kérni a lakók nevében is, 
hogy  csökkentsék  a  nyitva  tartás  idejét,  vagy  találjanak  valamilyen  más 
megoldást ez ügyben.

Benedek  Mihály kéri  az  ebben  illetékes  ügyosztályokat,  hogy  a  képviselő 
asszony által felvetett problémát vizsgálják ki és a lakosság jogos panaszának 
okát  szüntessék  meg.  Majd  Battyányi  Józsefnek  adja  meg  a  hozzászólás 
lehetőségét  a  „Sportcsarnoknál  lévő  állapotok”  címmel.  Megkérdezi  kér-e 
képviselő úr választ?

Battyányi  József nem  kér  választ.  Előadja,  egy  kicsit  visszamenne  a 
sportcsarnok építése kapcsán arra, hogy a város akkor kényszerhelyzetben volt. 
Ugyanis a Kézilabda Szövetségben akkor született meg a döntés, amely alapján 
a játékot csak teremben lehet játszani. A kézilabda csapat akkor készült kiesni az 
NB I-ből, mivel mérkőzéseit a Vasvár úti tornateremben játszotta 2,3 vagy talán 
50  néző  előtt,  tehát  ez  tűrhetetlen  állapot  volt.  Így  épült  meg  a  csarnok, 
mindenki  nagy  örömére.  Azonban  később  problémák  adódtak  vele,  hiszen 
életveszélyessé vált. A felelősöket nem lehetett megtalálni, illetve felelősségre 
vonni.  Azóta  azonban  ez  a  probléma  elhárult  és  talán  csak  az  álmennyezet 
problémája  vár  még  megoldásra,  de  mindenképpen  örültek  annak,  hogy  a 
Kézilabda Világbajnokság néhány mérkőzését láthatták a sportcsarnokban. Úgy 
gondolja,  hogy  a  Kézilabda  Szövetség  is  alkalmasnak  találta  a  rendezést,  a 
közönséget és a várost is arra, hogy neves mérkőzéseket ide hozzon. Bár ilyen 
jellegű sportesemény rendezési jogot Tiszaújváros, Gödöllő is kapott, de mégis 
pozitív  irányba  ment  el  a  dolog,  hiszen  április  7-én  itt  fogják  játszani  a 
Magyarország-Norvégia  női  kézilabda  válogatott  meccset.  Pár  problémára 
azonban szeretné felhívni a figyelmet.  A játékosokat  ez nem érinti,  mivel ők 
máshol mennek be, de a közönséget igen, mivel a bejáratnál egy-egy lámpa nem 
ég,  a  lépcső  pedig  nagyon  rossz.  Ha  az  illetékesek  hallották  volna  a 
megjegyzéseket a mezőkövesdi meccs után, akkor már ezt rég orvosolták volna. 
Viszont a világítás hiányossága igen régóta fennálló probléma. Gond volt az is, 
hogy a meccs délutánján az ÁMK-ban is volt rendezvény, ezért oda parkolni 
már  nem  lehetett,  mert  még  az  út  mellett  is  álltak  gépkocsik.  A 
Szakmunkásképző Iskola mögé lehetne beállni, ha az időjárás engedné, azonban 
legutóbb  nem  ilyen  volt,  és  több  autó  is  beragadt  a  sárba.  Tudja,  ez  az 
önkormányzat  már nem oldja meg a problémát, de nem sokba került volna az 
ÁMK mellett egy út építése. Van egy parkoló, amihez nem vezet út. Talán a 
Tesco áruház megoldja majd ezt. Azonban, ha nem épül meg a Tesco, akkor mi 
lett volna? Mindenképpen javasolja a világítás megoldását és gondoljanak arra 
is,  hogy  az  akadálymentesítés  problémáját  is  meg  kellene  oldani,  hiszen  a 
mozgáskorlátozottak is igényelnék a mérkőzések által nyújtott élményeket. 
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Benedek  Mihály megjegyzi,  a  tanuszodát  a  Szakmunkásképző  Iskola  és  az 
ÁMK közötti területre tervezik és ezzel az egész terület problémája megoldóik. 
Itt van azonban a sportcsarnok igazgatója, akinek felhívja a figyelmét arra, hogy 
nézze át, meg lehet-e oldani a világítást, már csak az április 7-i meccsre való 
tekintettel is.

 Kovács Béla elmondja, néhány peremkerületi lakó megkereste az ügyben, hogy 
a  területeken  működő  bizottságokról,  illetve  az  általuk  elosztott  pénzkeret 
sorsáról és felhasználásáról keveset tudnak. Azt szeretné kérni, hogy a területek 
vonatkozásában  a  2,5  millió  Ft-os  keretfelosztása  –  amelyet  a  területi 
bizottságok első ütemben április környékén osztanak – nagyobb nyilvánosságot 
kapjon. Ez magyarázatot adna arra is, hogy helyben is meg lehet oldani bizonyos 
feladatokat, és nem feltétlenül kell a központi költségvetésre koncentrálni.  Így 
elkerülhetnék  a  felesleges  mendemondákat  is.  Természetesen  akire  ez  nem 
vonatkozik, attól elnézést kér.

Benedek Mihály ezután a kitartó munkát megköszönve a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző                                                                         polgármester
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