
Jegyzőkönyv

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

Távol volt: Fazekas Zoltán és Tartó Lajos képviselők

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

Ügyosztály ügyosztályvezetője
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
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Deák János Ózdi Gazdaságfejlesztő Iroda irodavezetője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Rékai Jánosné Kézenfogva Gondozóház vezetője
Nyerges Tiborné Esély Gondozóház vezetője
Egyed Gréta Területi Szociális Gondozási Központ vezetője
dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Kóródi Tamás Budapest Bank Ózdi Fiókjának vezetője
Tuza Ottó József Attila Gimnázium, Szakközépisk, Kollégium 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
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Benedek  Mihály  köszönti  a  megjelenteket.  Az  előre  kiküldött  napirendi 
pontokkal  kapcsolatban  elmondja,  a  „Javaslat  az  Ózdi  Hulladékgazdálkodási 
Kft-vel  kapcsolatos  tulajdonosi  állásfoglalás  kialakítására”  című 8.  napirendi 
pontot nem tárgyalnák, mert az előzetes egyeztetések alkalmával úgy döntöttek, 
hogy  ezt  a  napirendi  pontot  az  ÓHG  Kft.  2005.  évi  mérlegbeszámoló 
elfogadásakor  tárgyalják  meg.  A 6.  napirendi  pontot  a  „Javaslat  hosszú  távú 
bérleti  szerződés  megkötéséhez  tulajdonosi  hozzájárulás  megadására”  című 
napirendet át kellene tenni a szociális fellebbezések elbírálásának megtárgyalása 
elé, így ezt a két napirendet zárt ülésen javasolja megtárgyalni. Bejelenti, előre 
három  képviselő  jelezte,  hogy  nem  tud  részt  venni  az  ülésen,  Tartó  Lajos, 
Zsolnai Piroska és Fazekas Zoltán képviselők. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes és kéri a jelenléti szavazáshoz mindenki nyomja meg az 
„igen” gombot. 

Benedek Mihály megállapítja, hogy 23 képviselő jelen van az ülésen.

(Zsolnai Piroska képviselő asszony megérkezett az ülésre.)

Benedek  Mihály köszönti  dr.  Tóth  István  országgyűlési  képviselőt.  Kéri  a 
testületet  szavazzanak  arról,  hogy  a  6.  napirendi  pontot  zárt  ülés  keretében 
tárgyalják-e meg.

A  Képviselő-testület  19  igen,  5  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  a 
„Javaslat  hosszú  távú  bérleti  szerződés  megkötéséhez  tulajdonosi 
hozzájárulás megadására” című napirendet zárt ülésen tárgyalja.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  napirend  elfogadásáról  az  elhangzott 
módosításokkal együtt.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirendi javaslat:

1/a.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (….) számú rendelet-tervezete az 
iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatásáról

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester
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1/b.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának lakóépület-felújítási programjáról 
(2005-2010.) szóló  219/KH/2005. (X.25.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

1/c.) Javaslat  kedvezményes  hitel  felvételére  Ózd  város  Önkormányzatának 
lakóépület-felújítási programja (2005-2010.) végrehajtásához

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

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

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

3.) Javaslat  a  136/KH/2005.  (V.31.)  számú,  „Az  ózdi  martinsalak 
felhasználásával  készült  lakóépületek  tulajdonosainak  kárenyhítésével 
összefüggő  önkormányzati  feladatok  végrehajtása,  az  érintett  szervezetek 
közötti munkamegosztás és ütemezése tárgyú 300/KH/2003. (XII.18.) számú 
határozat módosítása” tárgyú határozat módosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

4.) Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórháznál  egyszeri  költségvetési 
támogatására

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórháznál végrehajtandó létszámcsökkentésre

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

6.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat 2006. évben benyújtott pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

7.) Javaslat hosszú távú bérleti szerződés megkötéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
megadására 

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
8.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására
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Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

1/a.)-1/b.)-1/c.) napirendek

Ózd  város  Önkormányzatának…/2006.  (...)  számú  rendelet-tervezete  az 
iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének,  felújításának  és  a  lakóépületek  környezete  felújításának 
támogatásáról

Javaslat  Ózd  város  Önkormányzatának  lakóépület-felújítási  programjáról  
(2005-2010.) szóló 219/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat módosítása

Javaslat  kedvezményes  hitel  felvételére  Ózd  város  Önkormányzatának 
lakóépület-felújítási programja (2005-2010.) végrehajtásához

Kiss  Sándor  az  1/a.),  b.)  és  c.)  napirendi  pontokhoz  egyszerre  mondja  el  a 
kiegészítését.  A  rendelettel  kapcsolatban  elmondja,  a  kormány  pályázati 
felhívást  tett  közzé  az  iparosított  technológiával  megépített  lakóépületek 
energiatakarékos  felújítás  támogatásáról,  ami  több módosítást  is  tartalmaz az 
előző  évekhez  képest.  Emiatt  a  2005.  évi  rendeletet  szükséges  lett  volna 
módosítani, de mivel egyéb lényeges módosítások is voltak, ezért nem rendeletet 
módosítottak, hanem új rendeletet készítettek. A legfontosabb változás, hogy a 
pályázatra  jogosultak  a  korábbi  minimum  10  lakást  tartalmazó  lakóépületek 
helyett a minimum 4 lakást tartalmazó lakóépületek. Ez a Zalai úti lakásokat 
érinti  leginkább.  A  kétlépcsős  pályázati  rendszer  mellett  lehetőség  van 
társasházak, illetve lakásszövetkezetek részére egyes korszerűsítési munkálatok 
– pl. épületgépészeti  munkák – egylépcsőben való benyújtására, amelyhez az 
Önkormányzat nem tud elegendő támogatást biztosítani, de továbbítani tudja az 
Országos  Lakás-  és  Építésügyi  Hivatal  felé.  Az  új  rendeletben  elsőbbséget 
élveznek azok a  lakóközösségek,  amelyek komplex –  nyílászáró,  homlokzat, 
födém – energiamegtakarítást eredményező felújításra nyújtanak be pályázatot, 
illetve  az  önkormányzati  önerő  részbeni  átvállalásával  az  egy  lakásra  jutó 
önkormányzati  támogatás  összegét  fajlagosan  csökkentik.  A  pályázatok 
benyújtásának  határideje  2006.  augusztus  9.  A 2006.  június  14-ig  benyújtott 
pályázatokat a Képviselő-testület 2006. július 31-ig elbírálja. Az 1/b.) napirend 
egy  határozat  módosítása,  a  rendelettel  kellett  összhangba  hozni,  ezért 
belekerült, hogy a 10 lakást tartalmazó lakóépületek helyett a 4 lakást tartalmazó 
lakóépületek  pályázhatnak.  Az  1/c.)  napirend  szerint  az  előző  évben  kiírt 
pályázatra  4  társasház  169  lakása  nyert  támogatást,  amely  36  M  Ft 
önkormányzati  támogatásból  és  36  M Ft  állami  támogatásból  tevődik  össze. 
Ebben a határozatban biztosítják az önkormányzati önerőt. Felhívja a figyelmét 
a többi társasháznak is, használják ki ezt a lehetőséget. 
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Benedek Mihály kéri, a bizottsági elnökök is a három napirendről egyben tegyék 
meg hozzászólásukat. 

Kiss  Sándor hozzáteszi,  az  előterjesztésekben  lesznek  apróbb  módosítások, 
amely a bizottsági ülésen hangzott el, ezeket Kovács György városi főmérnök 
fogja elmondani.

Erdősi  János: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint a Pénzügyi Bizottság a napirendeket megtárgyalta és az 1/b.) és 1/c.) 
napirendeket  javasolja  változtatás  nélkül  elfogadni.  Hozzáteszi,  a  3  bizottság 
javasolta azonban az 1/b.) napirend melletti mellékletet az 1/c.) napirend mellé 
is csatolni. Az 1/b.) napirendnél a rendelet írja elő, de azért, hogy egyértelmű 
legyen,  az  1/c.)  mellé  is  csatolták  és  az  így  módosult  anyag  az  ülés  előtt 
kiosztásra került. A rendelet 7. oldalán lenne egy módosítás, miszerint a (11) 
bekezdésben az  „(1)  b.)  6.  pontja”  elé  be  kell  szúrni  egy „5.  §”-t,  így  lesz 
egyértelmű. Javasolta tovább a bizottság a 9. oldal (6) bekezdésében egy pontot 
beszúrni,  miszerint  a  Polgármesteri  Hivatal  feladata  még  a  „közbeszerzési 
eljárásban való közreműködés”. Ezekkel a módosításokkal együtt az 1/a.), 1/b.) 
napirendeket  egyhangúlag,  az  1/c.)  napirendet  17  igen  szavazattal  1 
tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek.

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztéseket 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.

Kovácsné Keller Ildikó elmondja, az előző évben a rövid határidő ellenére az 
Újváros térről 3 társasház nyert támogatást. Ez leginkább a közös képviselőknek 
köszönhető.  Reméli,  hogy  a  jövőben  a  közös  képviselők,  valamint  a  lakók 
összefognak és még több pályázatot fognak benyújtani. 

Kovács  György: a  rendeletben  vannak  apróbb  módosítások.  A  rendelet  7. 
oldalán a (11) bekezdésében az „(1) b.) 6. pontjában…” elé be kell szúrni az „5 
§”-t,  a  „…munkákban  önállóan  nyújthatnak  be…”  szövegrész  helyett  „…
munkákra közvetlenül  nyújtják be a…” szövegrész  kerül.  A 9.  oldalon a  (6) 
bekezdés  e.)  pontja  után  bejön  egy  f.)  pont,  miszerint:  „f.)  a  közbeszerzési 
eljárásban  való  közreműködés,”.  Az  utána  következő  pontok  ennek  alapján 
változnak.  Ebből  következően  az  ezt  követő  bekezdésben  a  Pénzügyi 
Ügyosztály feladatai közé bejön az i.) pont is. A 10. oldalon a (10) bekezdés a.) 
pontjában  a  „…Hivatalhoz…”  helyett  „…Hivatallal…”  kerül,  majd  a  b.) 
pontban  a  „…megkötését  követően  -  …”  szövegrész  helyett  „…megkötését 
megelőzően - …” szövegrész kerül. Ugyanebben a pontban a „…céltámogatási 
szerződést…” rész helyett „…támogatási szerződést…” rész kerül. Ez alapján a 
rendeletben  minden  esetben  a  „céltámogatási  szerződés”  helyett  „támogatási 
szerződés” kerül. A 11. oldal 10. § (2) bekezdésében a „…A kivitelezést végző 
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vállalkozó  végszámláját…”  szövegrész  helyett  „…A  kivitelezést  végző 
vállalkozó  számláit  (rész-  és  végszámla)…”  szövegrész  kerül.  A  pályázati 
felhívás 3. oldalának utolsó bekezdésében gépelési hiba történt, a I. helyett a 3. 
4. és 5. sorban (1) van írva. Ez helyesen így néz ki: „…Az I. b.) 6.2 pontban 
felsorolt munkálatok csak az I. b.) 6.1 pontban jelzett munkálatok elvégzésével 
együtt támogathatók. Kizárólag az I b.) 6. pontban felsorolt munkálatokra önálló 
pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben 
önálló adószámmal rendelkeznek.” A pályázati felhívás 7. oldalának VII. pont 2. 
pontjában is a „…megkötését követően - …” szövegrész helyett „…megkötését 
megelőzően  -  …”  szövegrész  kerül,  valamint  ugyanebben  a  pontban  a  „…
céltámogatási szerződést…” rész helyett „…támogatási szerződést…” rész kerül 
és hasonlóan a rendelethez itt  is minden esetben a „céltámogatási szerződés” 
helyett „támogatási szerződés” kerül. A 8. oldal VIII. pont 2. pontjában „…A 
kivitelezést  végző  vállalkozó  végszámláját…”  szövegrész  helyett  „…A 
kivitelezést végző vállalkozó számláit (rész- és végszámla)…” szövegrész kerül, 
ugyanúgy mint a rendeletben. A 9. oldal XI. pontjának 1. pontjában is bekerül f.) 
pontként a közbeszerzésben való részvétel és i.) pontként a Pénzügyi Ügyosztály 
felé  lesz  megcímezve.  Az  1/b.)  napirendi  pontban  nincs  változás,  az  1/c.) 
napirend anyaga pedig újra kiosztásra került, itt már a mellékletben szerepel a 
kimutatás  a  támogatások összegéről.  A bizottsági  ülésen felvetődött,  mi  az  a 
kedvezményes hitel,  amit  az Önkormányzat  felvehet.  A Pénzügyi Ügyosztály 
információi szerint az általános felvehető fejlesztési hitelektől mintegy 1,5-2 %-
kal kedvezőbb kamatozású hitelről van szó.

Benedek  Mihály mivel  több  hozzászólás  nincs,  kéri  a  szavazást  a  rendelet-
tervezet elfogadásáról az elhangzott módosításokkal együtt.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
13/2006. (V.10) számú rendeletét

az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 

és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról

Ózd város  Önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény  16.  §.  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  városi  iparosított 
technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének, 
felújításának  és  a  lakóépületek  környezete  felújításának  támogatására  a 
következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya
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1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ózd város közigazgatási területén lévő iparosított 
technológiával  épült  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,  illetve 
önkormányzati  bérházak  azon  lakóközösségeire  (továbbiakban  együtt: 
lakóközösség) ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz.

(2) A rendelet  alkalmazásában  iparosított  technológiával  épült  lakóépületnek 
minősül a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és 
egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület.

II. fejezet
Általános rendelkezések

2. §

(1) Ózd  város  Önkormányzata  felújítási  támogatást  állapít  meg  a 
költségvetésében  az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek 
energiatakarékos  felújítására,  illetve  ezen  lakóépületek  gépészeti 
rendszereinek,  berendezéseinek,  valamint  közvetlen  környezetében  lévő 
utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítésére, felújítására az állam 
által kiírt kétlépcsős pályázati rendszer keretében.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott támogatást kiegészíti 
a központi pályázatban elnyert állami támogatás mértékével.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönített keretösszeg felosztása az 
Önkormányzat  által  kiírt  nyilvános  pályázatban  meghatározottak  szerint 
történik. A pályázati kiírást a rendelet melléklete tartalmazza. 

3. §

Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésben meghatározott és elkülönített, továbbá 
a  központi  támogatással  kiegészített  összeget  a  lakóépületek  felújításának 
bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként – egyszer megítélt 
összegként  –  nyújtja  a  lakóközösség  részére  a  rendeletben  szabályozott 
feltételek szerint.

III. fejezet
A pályázaton résztvevők, illetve a megpályázható munkák köre
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4. §

A  felújítási  támogatásra  azok  az  Ózd  város  közigazgatási  területén  lévő 
lakóépületek  tulajdonosai  (lakóközösségei)  jogosultak,  akik  e  rendeletben 
meghatározott  kereteknek  megfelelnek,  és  vállalják  a  felújítási  költségek 
minimálisan  az  e  fejezetben  megjelölt  mértékű  saját  erőből  történő 
finanszírozását.

5. §

(1) Az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása 
vonatkozásában  támogatás  a  következőkben  részletezett  munkálatokra 
igényelhető:

a.) Utólagos hőszigetelési feladatok
1. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások, 

lépcsőházak, valamint az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös 
tárolók  stb.)  külső  nyílászáróinak szigetelése  vagy cseréje  100%-
ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése 
(hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az 
első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első 
fűtött  lakószint  alatti  födém  fűtetlen  helyiséggel  (például  pince, 
garázs stb.) érintkezik.

2. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.1

3. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások 
legalább  90%-ában,  amennyiben  az  épület  külső  falszerkezete  a 
pályázat  benyújtásakor  már  kielégíti,  illetve  a  pályázat  keretében 
elvégzett  hőszigetelési  munkálatok  eredményeképpen  fogja 
teljesíteni  az  érvényben  lévő  hőtechnikai  előírásokat2,  valamint  a 
nyílászáró  cseréhez  kapcsolódó  szakipari  fal  cseréje,  ha  az  a 
nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot3.

4. Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése.

1   Csak panelhézag tömítésre nem lehet pályázatot benyújtani!
2 A pályázathoz mellékelni kell a vonatkozó hőtechnikai előírásoknak való megfelelőséget igazoló hőtechnikai 
számítást.
3 Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes 
gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a 
beavatkozás  után  a  lakások  légcseréje  megfelelő  lesz.  Amennyiben  a  pályázattal  érintett  lakóépület  külső 
nyílászáróinak legalább a  lakások 90%-át  érintő cseréje  már korábban,  e  pályázat  keretében megvalósult,  a 
fennmaradó – bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező –, nyílászárók cseréjére is lehet pályázatot 
benyújtani.
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5. Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- 
és vízszigetelése, vagy magas tetővel  rendelkező épület esetén az 
utolsó fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése.

6. Az első fűtött  lakószint  alatti  (pince feletti  és/vagy árkád) födém 
hőszigetelése,  amennyiben  az  első  fűtött  lakószint  alatti  födém 
fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 

A fenti  (1)  bekezdés  a.)  pont  alatt  felsorolt,  arab  számokkal  jelölt 
pontokban  megjelölt  munkálatok  bármelyikére  –  egy  pályázatban 
többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen 
el kell végezni.

b.) Épületgépészeti  rendszerek  korszerűsítése,  (energiamegtakarítást 
eredményező) felújítása4,

1. Meglévő  központi  fűtési  berendezések  és  rendszerek,  valamint  a 
hőleadók  és  a  fűtésszabályozók  korszerűsítése,  energiatakarékos 
berendezésekre történő cseréje.  Nem támogatható a távfűtőművek 
tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

2. Hálózati  melegvíz-ellátási  berendezések  és  rendszerek 
korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

3. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos 
kapcsoló-,  biztosító-,  főelosztó  berendezés,  valamint  a  lakások 
mérőórájáig  kiépített  méretlen  elosztóhálózat  és  világítási  hálózat 
korszerű berendezésekre történő cseréje.

4. Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség 
esetén cseréje.

5. Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

6. Épületgépészet
6.1. A  meglévő  fűtési  rendszerek  (táv-,  tömbfűtés  stb.)  fűtési 

energiafogyasztás-szabályozásának  és  a  fűtési 
energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek 
biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása:

a) lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó 
szelepek  korszerű,  a  hőfogyasztás  egyedi  szabályozását 

4 A  lakásokban  lévő  energiamegtakarítást  nem  eredményező  gépészeti  berendezési  tárgyak  cseréjéhez, 
korszerűsítéséhez állami támogatás nem nyújtható.
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helyiségenként  lehetővé  tevő  termosztatikus  szelepekre 
történő cseréje;

b) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület 
hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas 
mérőeszközök  (hőmennyiségmérők  és/vagy 
költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése;

c) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és 
b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, 
ezen belül:
ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;
cb) az  egycsöves fűtési  rendszer  átalakítása a  hőleadók elé 

beépített  átkötő szakaszokkal,  vagy az egycsöves fűtési 
rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

6.2. A használati  hideg-  és  melegvíz  fogyasztásának  lakásonkénti 
egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

c.) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, 
parkok  korszerűsítése,  felújítása,  abban  az  esetben,  ha  az  épület 
hőszigetelése az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelel5.
1. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  utak  korszerűsítése, 

felújítása.
2. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  játszóterek  korszerűsítése, 

felújítása.
3. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  parkolók  korszerűsítése, 

felújítása.
4. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  parkok  korszerűsítése, 

felújítása.

(2) Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az 
a  telek,  amelyen  az  épület  elhelyezkedik,  beleértve  a  telekhatár  melletti 
közterületen  már  meglévő  járdákat,  közutakat,  parkokat,  játszótereket, 
parkolókat  stb.  A pályázattal  érintett  területnek  a  pályázó  önkormányzat 
vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

(3) A fenti  (1)  bekezdés  b.)  és  c.)  pont  alatt  felsorolt,  arab számokkal  jelölt 
pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – 
lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni. 

(4) Az (1)  b.)  6.2  pontban felsorolt  munkálatok  csak  az  (1)  b.)  6.1  pontban 
jelzett munkálatok elvégzésével együtt támogathatók. Kizárólag az (1) b.) 6. 

5 Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész 
(több szekciós  épület)  megfelel.  Csak meglévő járdák,  utak,  parkok,  játszóterek és  parkolók korszerűsítése, 
felújítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl. a parkok, a játszóterek berendezési tárgyainak cseréje, 
valamint az utak és parkolók burkolatának cseréje.
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pontban  felsorolt  munkálatokra  önálló  pályázatot  nyújthatnak  be  a 
társasházak  és  lakásszövetkezetek  is,  amennyiben  önálló  adószámmal 
rendelkeznek.

(5) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek 
kimutatható  energia-megtakarítást,  kivéve  az  (1)  bekezdés  c.)  pontja  alá 
tartozó munkálatok esetében.

(6) Támogatás  csak  akkor  nyújtható  állékonysági  problémával  rendelkező 
lakóépület  energiatakarékos  felújításához,  korszerűsítéséhez,  amennyiben 
ezen  munkálatok  a  pályázati  munkákkal  egy  időben,  de  a  jelen  pályázat 
keretében  támogatott  munkálatokat  megelőzően  elvégzésre  kerülnek  és 
finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét.

(7) Nem  igényelhető  támogatás  a  pályázat  benyújtása  előtt  már  megkezdett 
beruházáshoz.

(8) A támogatás  tárgya  az  a.),  b.)  és  c.)  pontok esetében csak  teljes  épület6, 
dilatációval határolt épületrész vagy a b) pont esetében teljes önálló fűtési 
egység7 lehet.

(9) Az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

(10)Egy  épület  vonatkozásában,  egy  évben  csak  egy  pályázat  nyújtható  be 
függetlenül a pályázat formájától.

(11)A társasházak és lakásszövetkezetek önálló pályázatainál – a fentieken túl – 
csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat 
szerinti  korszerűsítést  követően  a  teljes  épület,  vagy  teljes  önálló  fűtési 
egység valamennyi önálló albetétjében:

- vagy  az  önálló  fűtési  energiafogyasztás-szabályozás  minden  fűtött 
helyiségben8,

- vagy a fűtési energiafogyasztás-szabályozás minden fűtött helyiségben 
és a  fűtési  energia – beleértve a hideg- és  melegvízfogyasztást  is  – 
fogyasztáshoz igazodó díjfizetésének

műszaki feltételei biztosítottá válnak.

6 Teljes épület: A más épülettel határoló falai vonatkozásában részben sem érintkező épület azzal, hogy az olyan 
épületek, amelyeket a szintek bármelyikén átjáró köt össze, egy épületnek minősülnek.
7 Teljes  önálló  fűtési  egység:  olyan  teljes  épület  esetében,  amelynél  a  lakások  fűtési-  és  használati 
melegvízellátása kettő, vagy több hőközponton keresztül valósul meg, a teljes épület azon lakásokat magában 
foglaló része, mely lakások ugyanazon hőközpontra csatlakoznak.
8 Az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás feltételeinek megteremtése az osztatlan közös tulajdonban lévő, 
fűtött helyiségekben is támogatott.
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(12)Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokhoz, melynek eredményeként a 
pályázattal érintett épület a távfűtésről leválik.

(13)A fűtési energia-fogyasztáshoz, igazodó díjfizetéséhez szükséges átalakítás 
állami  támogatásának  feltétele,  hogy  a  lakóközösség  a  fűtési  költségek 
elosztásának mikéntjéről megállapodjon, és a megállapodást, illetve az erről 
szóló határozatot a pályázathoz csatolja. 

(14)A pályázó  társasháznak,  illetve  lakásszövetkezetnek  nyilatkoznia  kell  a 
korábban  lakóépület  korszerűsítési  és  felújítási  munkálatokra  már  elnyert 
állami támogatások összegéről.

I. fejezet
Pályázható program mértéke

6. §

(1) A támogatás forrása és mértéke a kétlépcsős pályázat esetén:

a.) Az  e  rendelet  2.  §-ában  foglaltak  szerint  elkülönített  önkormányzati 
költségvetési előirányzat kiegészül a programot támogató – pályázható – 
központi költségvetés által biztosított keretösszeggel. E keretösszegre az 
Önkormányzat  jogosult  pályázni  konkrét,  jóváhagyott  lakóépület-
felújítási program keretében.

b.) Kétlépcsős  pályázat  esetén  az  igényelt  állami  támogatás  mértéke9 a 
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-
a, de lakásonként legfeljebb 400.000 forint lehet. 

c.) A program költségmegosztása a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség vonatkozásában a következő:
- települési  önkormányzat:  minimum a bekerülési  költség 1/3-a,  de 

legfeljebb lakásonként 400.000,- Ft
- tulajdonosi lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 1/3-a
- központi  költségvetés:  maximum  a  bekerülési  költség  1/3-a,  de 

lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft

A tulajdonos lakóközösségek az Önkormányzatot terhelő saját részt (a 
bekerülési  költség  minimum  1/3-át)  részben  vagy  egészben 
átvállalhatják.

(2) A támogatás forrása és mértéke az önálló pályázat esetén:

9 Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be (vagy a kétlépcsős önkormányzati, vagy 
az önálló). Az igényelt állami támogatás nem haladhatja meg a pályázat szempontjából elismerhető költségek 
maximum 1/3-át, de lakásonként legfeljebb 400.000 forintot. A két támogatás nem vonható össze. 
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A társasházak és lakásszövetkezetek által az Országos Lakás- és Építésügyi 
Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal)  benyújtandó önálló pályázat esetén a 
saját erő a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 2/3-a 
kell, hogy legyen. A társasházaknak, illetve lakásszövetkezeteknek ezen túl 
vállalniuk kell a támogatásból nem fedezhető költségek biztosítását is. Az 
igényelhető  állami  támogatás  mértéke  a  támogatás  szempontjából 
elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 
50.000,- Ft lehet.

(3) A lakástulajdonosok saját erejeként figyelembe vehető készpénz, az épület 
felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.

(4) Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, 
ugyanazon  épületben  létrehozott  nem  lakáscélú  ingatlanok  felújítása, 
korszerűsítése  –  pl.:  földszinten  kialakított  üzlethelyiség,  iroda,  stb.  –  de 
egyéb  forrásból  a  támogatásra  nem  jogosult  munkálatok  a  támogatásban 
részesülőkkel egy időben elvégezhetők.

(5) Kétlépcsős pályázat esetén az önkormányzati vissza nem térítendő támogatás 
az Önkormányzat által jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.

(6) Az  önkormányzati  támogatás  nem  haladhatja  meg  a  támogatás 
szempontjából  elismerhető  bekerülési  költségnek  az  1/3-át,  de  ez 
lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft lehet. Támogatás csak a munkálatokkal 
érintett lakásokra igényelhető.

(7) Az  önkormányzati  támogatás  egyszer  megítélt  összeg.  Ha  a  benyújtott 
pályázattól  eltérően többletköltségek merülnek fel,  annak finanszírozása a 
pályázó kötelessége, az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik.

(8) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható 
döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt  támogatja a 
pályázatot, vagy elveti azt.

(9) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban 
részesített  pályázatban  megjelölt  költségeknél  alacsonyabbak,  az 
önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

(10)Kétlépcsős  pályázat  esetén,  elsőként  a  pályázó  társasházak  és 
lakásszövetkezetek  nyújtják  be  pályázatukat,  az  (5)  bekezdésben 
meghatározott mértékű önkormányzati támogatásra, majd az Önkormányzat 
nyújtja be pályázatát az állami támogatás elnyerésére a Hivatalhoz.
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(11)Társasházak és lakásszövetkezetek, amennyiben adószámmal rendelkeznek, 
5. §. (1) b.) 6. pontjában meghatározott munkákra közvetlenül nyújtják be a 
pályázatot a Hivatal felé. 

II. fejezet
A felújítási program eljárási rendje kétlépcsős pályázat esetén

7. §

(1) A programban való részvétel feltételei:

a.) A  pályázattal  érintett  munka  tartalma  megfelel  az  e  rendeletben 
foglaltaknak.

b.) A pályázónak minden –  a  regionális  fejlesztésért  és  felzárkóztatásért 
felelős tárca nélküli miniszter által közzétett a pályázati felhívásban és a 
pályázati  útmutatóban  (kódszám:  LKFT-2006-LA-2)  megjelölt,  a 
pályázathoz  készített  adatlapokon  –  adatot,  információt  és 
dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell.

c.) A pályázó lakóközösségnek közgyűlési,  illetve lakógyűlési  határozata 
arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt 
az Önkormányzat elkülönített számlájára átutalja és a pályázat szerinti 
munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

d.) A  lakóközösség  rendelkezik  a  tervezett  felújítási  munka  összes 
költségének 1/3 részével, vagy amennyiben átvállalja az önkormányzati 
részt,  annak  2/3  részével,  illetve   a  lakóközösség  igazolja,  hogy 
valamely  pénzintézethez  hitelfelvételi  kérelmet  nyújtott  be  és  a 
hitelfelvételi  kérelmet  bírálatra befogadták.  A tulajdonosok az alapító 
okiratban vagy alapszabályban rögzítettek szerint  jóváhagyják  a  hitel 
valamilyen formában történő felvételét.

f.) A pályázónak rendelkeznie kell az energia-megtakarítást számszerűen 
bizonyító  –  megfelelő  képesítéssel  rendelkező  szakemberek  által 
összeállított  –  hőtechnikai  számítással,  energia-megtakarításra 
vonatkozó részletes számítással és műszaki leírással, valamint tételes 
tervezői költségvetéssel, melyeket a pályázathoz kell csatolni. 

g.) Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó, akinek 60 napon túl meg 
nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll 
(ezen tényekről nyilatkoznia kell).

h.) Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező 
lakóépület  energiatakarékos  felújításához,  korszerűsítéséhez, 
amennyiben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a 
jelen  pályázat  keretében  támogatott  munkálatokat  megelőzően 
elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét.
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i.) Nem  nyújtható  támogatás  olyan  munkálatokra,  amelyek  nem 
eredményeznek kimutatható energia-megtakarítást,  kivéve az 5.  §  (1) 
bekezdés c.) pont alatti munkák (lakóépületek közvetlen környezetében 
lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása).

(2) Az Önkormányzat felé benyújtandó pályázat tartalma:

a.) A pályázat kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be. Az 
adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

b.) A pályázati  formanyomtatványok  és  a  Pályázati  Útmutató  a  Hivatal 
internetes honlapjáról letölthetők (www.oleh.hu), továbbá a pályázók az 
Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodán is (Ózd, Vasvár út 56. I. em. 218. 
ajtó) igényelhetik.

c.) Az Önkormányzathoz benyújtandó pályázathoz az alábbi mellékleteket 
kell csatolni:
1. Összefoglaló adatlap (1. sz. melléklet)
2. Adatlap  az  épület  állapotáról  és  a  tervezett  energiatakarékos 

felújításokról (2. sz. melléklet és 2/A. sz. melléklet)
3. A lakóközösség határozata (4. sz. melléklet – kötelező tartalommal)
4. Saját erő biztosítását igazoló dokumentum/ok.
5. A  nem  lakáscélú  ingatlanrész  tulajdonosainak  nyilatkozata  arra 

vonatkozóan,  hogy  a  felújítási,  korszerűsítési  munkák  rájuk  eső 
részét  finanszírozzák,  vállalják,  hogy  a  támogatási  szerződés 
megkötéséig az Önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára 
ezt az összeget átutalják.

6. A társasház, vagy szövetkezet nyilatkozata arról, hogy amennyiben 
az  6.  §  (3)  bekezdésében  megfogalmazottakat  a  nem  lakáscélú 
ingatlanrész tulajdonosa nem vállalja, helyette megfinanszírozzák a 
felújítási, korszerűsítési munkák helyiségre jutó részét.

7. A közmű üzemeltetők nyilatkozata arról, hogy a támogatás igénylő 
lakásszövetkezetnek  vagy  társasháznak  nincs  a  közmű 
üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozása.

8. Az  épület  pályázattal  érintett  felmérési  tervrajzai,  a  dilatáció 
helyének  megjelölésével  (ha  a  felújítás  nem  építési 
engedélyköteles),  a  jogerős  építési  engedély  teljes 
tervdokumentációja (ha a felújítás építési engedélyköteles).

9. Az építési  engedély hiteles  másolata,  vagy a  benyújtásáról  szóló 
igazolás, ha a felújítás építési engedély köteles, ellenkező esetben a 
hatóság  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázat  szerinti  felújítás, 
korszerűsítés nem építési engedély köteles.
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10.Az  épület  30  napnál  nem régebbi  hiteles  tulajdoni  lapja  (csak  a 
nyertes pályázat kihirdetését követő 5 napon belül).

11.Földhivatali  térképmásolat  (csak  a  nyertes  pályázat  kihirdetését 
követő 5 napon belül).

12.Az  épület  környezetének  korszerűsítése,  felújítása  esetén  a 
lakókörnyezet  tulajdoni  lapjai  és  az  1:500  méretarányú  közmű 
alaptérkép.

13.Részletes hőtechnikai számítás és energia-megtakarításra vonatkozó 
részletes számítás (a pályázati útmutató szerinti tartalommal).

14.Rövid szöveges programindoklás.
15.Műszaki leírás a tervezett munkálatokról.
16.Részletes költségvetés, amely tartalmában igazodik a pályázatban 

és a műszaki leírásban szereplő munkálatokhoz.
17.Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés 

van  a  lakásban,  akkor  a  területileg  illetékes  gázszolgáltató 
engedélye,  ha  nincs  gáztüzelő  berendezés,  akkor  a  tervező 
nyilatkozata,  hogy  a  beavatkozás  után  a  lakások  légcseréje 
megfelelő lesz.

18.Nyílászáró csere esetén a nyílászáró minőségtanúsítványa.
19.Homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Bükki Nemzeti 

Park Igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó 
épületben élnek-e védett állatok.

(3) A  pályázatokat  3  példányban  (1  eredeti  és  2  másolati  példányban) 
folyamatosan az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodához (Ózd, Vasvár út 56. 
I.  emelet  218.  ajtó)  lehet  benyújtani  ajánlott  küldeményként,  vagy 
személyesen zárt  borítékban,  ügyfélfogadási  időben a  nyilvános  pályázati 
felhívásban közzétett határidőig.

(4) A támogatási  keret  kimerülése  esetén  az  Önkormányzat  hirdetményt  tesz 
közzé. A hirdetmény közzététele után benyújtott pályázatok vonatkozásában 
az  Önkormányzat  csak  azon  formai  és  tartalmi  követelményeknek 
megfelelőkre nyújt be állami támogatásra pályázatot, melyek önkormányzati 
támogatást nem igényelnek, és a pályázati díjat is vállalják.

(5) A  lakóközösség  minden  esetben  egy  épület  vagy  dilatációval  határolt 
épületrész felújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a 
lakóközösség  több  épületet  kíván  felújítani,  úgy  több  pályázatot  kell 
benyújtania.  A  lakóközösség  a  benyújtott  pályázatát  utólag  nem 
módosíthatja.

(6) A pályázatok lebonyolítását az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda, illetve a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya végzi, amelynek szakaszai: 

a.) a pályázat kiírása, 
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b.) befogadása, 
c.) előminősítése, 
d.) Képviselőtestület elé terjesztése, 
e.) benyújtása a Hivatalhoz, 
f.) a közbeszerzési eljárásban való közreműködés,
g.) a támogatási szerződések megkötése, 
h.) a kivitelezés szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, 
i.) támogatás lehívás- pénzügyi lebonyolítás.

Az a.), b.),  c.),  d.), e.) pont alatti  feladatok végrehajtását az Ózd Városi 
Gazdaságfejlesztő Iroda végzi, az a.) és c.) pont esetében a PH. Műszaki 
Ügyosztályának  közreműködésével.  Az  f.),  g.),  h.)  és  i.)  pont  alatti 
feladatok  végrehajtását  a  PH.  Pénzügyi  Ügyosztálya,  illetve  az  általa 
megbízott szervezet/ek végzi/k.

 
(7) Hiányosan  benyújtott  pályázatok  esetében  8  napon  belül  hiánypótlási 

kötelezettséget  kell  előírni.  A hiánypótlást  a  felszólító  levél  kézhezvételét 
követő 8 munkanapon belül el kell végezni.

(8) A  pályázatokat  az  Ózd  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a 
munkaterve szerinti ülésein bírálja el a rendelkezésre álló támogatási keret 
figyelembevételével,  és  dönt  a  pályázatok  támogatásáról  és  az  állami 
támogatás elnyerése céljából, az Önkormányzat pályázatának benyújtásáról.

(9) A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 
10 munkanapon belül a lebonyolítást végző szervezettől írásban tájékoztatást 
kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező 
elbírálása esetén részesülhet támogatásban. 

(10)A  pályázatok  képviselőtestületi  elbírálását  követően  az  Önkormányzat 
pályázatot  nyújt  be a  Hivatalhoz.  A pályázat  benyújtásának határideje:  az 
elbírálásról szóló képviselőtestületi döntést követő 20 munkanapon belül. 

a.) Az Önkormányzat a pályázat eredményéről történt értesítést követően – 
eredményes pályázat esetén – a Hivatallal  támogatási  szerződést  köt, 
mely  szerződés  tartalmazza  a  központi  támogatás  folyósításának 
feltételrendszerét és annak ütemezését.

b.) Az  Önkormányzat  a  támogatási  szerződés  megkötését  megelőzően  – 
annak  feltételrendszere  és  a  folyósítás  ütemezése  ismeretében  – 
támogatási  szerződést  köt  a  nyertes  lakóközösségekkel.  E  szerződés 
tartalmazza a lakóközösségek részére folyósítandó támogatás – állami 
és önkormányzati – feltételrendszerét és annak ütemezését.
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III. fejezet
A pályázatok elbírálásának szempontjai és a támogatás folyósítása

8. §.

(1) Az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
felújítására  benyújtott  pályázatok  elbírálásánál  a  következő  ismérvek 
kerülnek értékelésre:

a.) az épület életkora,
b.) a pályázattal érintett lakások száma,
c.) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke (GJ/lm3/év),
d.) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő),
e.) kapott-e már korábban a lakóépület felújításra állami támogatást.

(2) a.) Előnyt  élvez  az  a  pályázó,  amelyik  teljes  körű  hőszigetelést 
(nyílászáró,  homlokzat,  födém)  végez  el  az  épületen  ezen  pályázat 
keretében,  vagyis  a  jelen  pályázat  keretében  elvégzett  hőszigetelési 
munkálatok  eredményeként  az  épület  dokumentumokkal,  illetve 
számításokkal  igazoltan  teljes  körűen  kielégíti  az  érvényes  hőtechnikai 
szabványokat.
b.) Előnyt élvez az a pályázó, amelyik részleges hőszigetelés esetén az 5. 

§. (1) a) 1. vagy 3. pontban foglalt munkálatokat végzi el. 
c.) Előnyt élvez az a pályázó, amely az előírtnál magasabb önerőt vállal, 

csökkentve  ezzel  a  6.  §-ban  minimálisan  előírt  önkormányzati 
támogatás egy lakásra jutó értékét.

d.) Előnyt élvez az a pályázó, amely közel azonos technikai paraméterek 
esetén alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítási munkálatokat.

e.) Előnyt élvez az a pályázó, amelyik a pályázatban megjelölt munkálatok 
során  a  beépítésre  kerülő  termékekről  minőségtanúsítási  rendszerrel 
(pl.: ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001) rendelkeznek.

9. §.

(1) A támogatás folyósítása:

a.) Az  Önkormányzat  a  2-3.  §-ban  meghatározott  önkormányzati 
támogatást  a  költségvetés  elfogadását  követően  átutalja  –  az 
Önkormányzat  saját  részeként  –  az  erre  a  célra  nyitott  számlára.  A 
Hivatallal megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi 
támogatás  szintén  az  Önkormányzat  erre  a  célra  nyitott  számlájára 
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folyik be a megkötött támogatási szerződésben meghatározott ütemezés 
szerint.

b.) A központi pályázat kedvező elbírálása esetén a nyertes pályázónak a 
támogatási szerződést, a blanketta szerződés kézhezvételétől számított 
15  napon  belül  kell  megkötnie.  Ellenkező  esetben  a  támogatást 
elveszíti.

c.) A  támogatás  folyósítása  a  támogatási  szerződésben  meghatározott 
forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben a készültségi 
fokkal arányosan és utólagosan a lakóközösség által benyújtott számlák 
és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek az Önkormányzat 
által  megbízott  felelős  személy  ellenőrzése  alapján  történik.  A 
lakóközösség a beruházás megkezdésének a finanszírozására köteles a 
saját önrészét felhasználni.

d.) Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett 
munkák finanszírozására használható fel.

IV. fejezet
A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje

10. §

(1) A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az 
Önkormányzat  megbízottjaival  együttműködni,  részére  szükséges 
felvilágosítást megadni a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

(2) A  lakóépület-felújítási  programban  meghatározott  felújítási  munkák 
(részmunkák) határidőre történő befejezése után a műszaki  átadás-átvételi 
eljárást követő a vállalkozási (kivitelező) szerződésben rögzített határidőben 
kerülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt 
végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a PH. Pénzügyi 
Ügyosztály által megbízott szervezet ellenőrizi, s felülvizsgálja az elkészített 
felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó számláit 
(rész-  és  végszámla)  a  lakóközösség  képviselőjével  is  igazoltatni  kell.  A 
megállapodásban  megjelölt  határidőig  fel  nem  használt  támogatást  a 
lakóközösség elveszíti.

(3) A támogatást  elnyert  lakóközösség  köteles  biztosítani  az  Önkormányzat 
részére:

a.) a  kivitelezés  folyamatának  mindenkori  ellenőrizhetőségének 
lehetőségét,

b.) a  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  valamennyi  nyilvántartás, 
számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,
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c.) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés 
teljesítését érintheti.

(4) Az elnyert támogatás folyósítási feltételeit  a támogatási  szerződésben kell 
meghatározni.

(5) Az  Önkormányzat  költségvetésében  meghatározott  támogatási  előirányzat 
felhasználásáról a Polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében 
tájékoztatja a Képviselőtestületet.

(6) A támogatás a felek által aláírt támogatási szerződés keltezésétől számított 
egy  évig  érvényes,  az  ez  idő  alatt  fel  nem  használt  támogatási  keret 
maradványát  a  pályázó  elveszíti.  A  tárgyévben  szerződéssel  lekötött 
támogatás folyósítása a következő évre azonban átvihető.

(7) A lakóközösség,  illetve  annak  képviselője  felelős  a  támogatás  megfelelő 
felhasználásáért. Amennyiben a támogatást nem megfelelően használta fel a 
lakóközösség,  annak  összegét  a  jegybanki  kamatokkal  növelve  köteles 
visszafizetni az Önkormányzat részére.

(8) A központi  támogatás felhasználását – a vállalt  kötelezettségek betartását: 
megvalósítás, támogatás felhasználása, stb. – az előirányzatot kezelő szerv 
megbízottja bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

V. fejezet
Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a 30/2005. (X. 26.) sz. 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

13/2006. (V.10.) számú rendelet melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ózd Város Önkormányzata pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek 
környezete felújításának támogatására Ózd város Önkormányzata …/2006. (...) 
sz. rendelete, valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca 
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nélküli  miniszter  LKFT-2006-LA-2  kódszámú  pályázati  felhívása  alapján,  a 
következők szerint:

A  támogatás  célja  az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek 
energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, 
berendezéseinek,  valamint  közvetlen  környezetében  lévő  utak,  parkolók, 
játszóterek,  parkok  korszerűsítése,  felújítása.  A  pályázat  szempontjából 
iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintendő a panel, a blokk, az 
alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia 
felhasználásával épült lakóépület.

A  pályázat  elősegíti  a  2010-ig  terjedő  energiatakarékossági  és 
energiahatékonyság-növelési  stratégiáról  szóló  1107/1999.  (X.  8.) 
Kormányhatározatban  meghatározott  távlati  energiamegtakarítási  célkitűzések 
megvalósítását,  a  környezetvédelmi  nemzetközi  kötelezettségvállalások 
teljesítését,  valamint  az  energiahatékonyság  területén  az  EU  színvonalhoz 
történő közelítést. 

Az  Önkormányzat  a  támogatást  a  lakóépületek  felújításának  bekerülési 
költségeihez  vissza  nem  térítendő  támogatásként  –  a  13/2006.  (V.10.)  sz. 
rendeletben foglaltak szerint nyújtja a lakóközösségek részére, melyet kiegészít 
a központi lakáspályázaton elnyert támogatás mértékével.

I. A pályázható munkák köre:

a.) Utólagos hőszigetelési feladatok

1. Az épület  külső  nyílászáróinak szigetelése  vagy cseréje  a  lakások, 
lépcsőházak,  valamint  az egyéb közös,  fűtött  helyiségek (pl.  közös 
tárolók stb.) külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje 100%-ban, 
és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése (hő- 
és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első 
fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött 
lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) 
érintkezik.

2. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.10

3. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások 
legalább  90%-ában,  amennyiben  az  épület  külső  falszerkezete  a 
pályázat  benyújtásakor  már  kielégíti,  illetve  a  pályázat  keretében 
elvégzett hőszigetelési munkálatok eredményeképpen fogja teljesíteni 

10   Csak panelhézag tömítésre nem lehet pályázatot benyújtani!
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az  érvényben  lévő  hőtechnikai  előírásokat11,  valamint  a  nyílászáró 
cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt 
elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot12.

4. Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése.

5. Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- és 
vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az utolsó 
fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése.

6. Az  első  fűtött  lakószint  alatti  (pince  feletti  és/vagy  árkád)  födém 
hőszigetelése,  amennyiben  az  első  fűtött  lakószint  alatti  födém 
fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 

A fenti  (1)  bekezdés  a.)  pont  alatt  felsorolt,  arab  számokkal  jelölt 
pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre 
is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell 
végezni.

b.) Épületgépészeti  rendszerek  korszerűsítése,  (energiamegtakarítást 
eredményező) felújítása13,

1. Meglévő  központi  fűtési  berendezések  és  rendszerek,  valamint  a 
hőleadók  és  a  fűtésszabályozók  korszerűsítése,  energiatakarékos 
berendezésekre  történő  cseréje.  Nem  támogatható  a  távfűtőművek 
tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

2. Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, 
energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

3. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos 
kapcsoló-,  biztosító-,  főelosztó  berendezés,  valamint  a  lakások 
mérőórájáig  kiépített  méretlen  elosztóhálózat  és  világítási  hálózat 
korszerű berendezésekre történő cseréje.

11 A pályázathoz mellékelni kell a vonatkozó hőtechnikai előírásoknak való megfelelőséget igazoló hőtechnikai 
számítást.
12 Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes 
gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a 
beavatkozás  után  a  lakások  légcseréje  megfelelő  lesz.  Amennyiben  a  pályázattal  érintett  lakóépület  külső 
nyílászáróinak legalább a  lakások 90%-át  érintő cseréje  már korábban,  e  pályázat  keretében megvalósult,  a 
fennmaradó – bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező –, nyílászárók cseréjére is lehet pályázatot 
benyújtani.
13 A  lakásokban  lévő  energiamegtakarítást  nem  eredményező  gépészeti  berendezési  tárgyak  cseréjéhez, 
korszerűsítéséhez állami támogatás nem nyújtható.
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4. Az  épület  valamennyi  felvonójának  korszerűsítése,  illetve  szükség 
esetén cseréje.

5. Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

6. Épületgépészet
6.1. A  meglévő  fűtési  rendszerek  (táv-,  tömbfűtés  stb.)  fűtési 

energiafogyasztás-szabályozásának  és  a  fűtési 
energiafogyasztáshoz  igazodó  díjfizetés  műszaki  feltételeinek 
biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása:
a) lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó 

szelepek  korszerű,  a  hőfogyasztás  egyedi  szabályozását 
helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő 
cseréje;

b) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület 
hőfogyasztásának lakásonkénti  költségmegosztására  alkalmas 
mérőeszközök  (hőmennyiségmérők  és/vagy 
költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése;

c) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és 
b)  pontban megjelölt  munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, 
ezen belül:
ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;
cb) az  egycsöves  fűtési  rendszer  átalakítása  a  hőleadók  elé 

beépített  átkötő  szakaszokkal,  vagy  az  egycsöves  fűtési 
rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

6.2. A  használati  hideg-  és  melegvíz  fogyasztásának  lakásonkénti 
egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

c.) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, 
parkok  korszerűsítése,  felújítása,  abban  az  esetben,  ha  az  épület 
hőszigetelése az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelel14.

1. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  utak  korszerűsítése, 
felújítása.

2. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  játszóterek  korszerűsítése, 
felújítása.

14 Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész 
(több szekciós  épület)  megfelel.  Csak meglévő járdák,  utak,  parkok,  játszóterek és  parkolók korszerűsítése, 
felújítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl. a parkok, a játszóterek berendezési tárgyainak cseréje, 
valamint az utak és parkolók burkolatának cseréje.
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3. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  parkolók  korszerűsítése, 
felújítása.

4. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  parkok  korszerűsítése, 
felújítása.

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a 
telek,  amelyen  az  épület  elhelyezkedik,  beleértve  a  telekhatár  melletti 
közterületen  már  meglévő  járdákat,  közutakat,  parkokat,  játszótereket, 
parkolókat stb. A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és 
a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

A fenti  I.  b.)  és  c.)  pont  alatt  felsorolt,  arab  számokkal  jelölt  pontokban 
megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, 
de  az  ott  felsorolt  munkálatokat  teljes  körűen  el  kell  végezni.  Az  I.  b.)  6.2 
pontban  felsorolt  munkálatok  csak  az  I.  b.)  6.1  pontban  jelzett  munkálatok 
elvégzésével  együtt  támogathatók.  Kizárólag  az  I.  b.)  6.  pontban  felsorolt 
munkálatokra  önálló  pályázatot  nyújthatnak  be  a  társasházak  és 
lakásszövetkezetek is, amennyiben önálló adószámmal rendelkeznek.

A  program  megvalósítása  során  kizárólag  az  építési  termékek  műszaki 
követelményeinek,  megfelelőség  igazolásának,  valamint  forgalomba 
hozatalának és felhasználásának részletes  szabályairól  szóló 3/2003.   (I.  25.) 
BM-GKM-KvVM  együttes  rendelet  szerinti  megfelelőségi  igazolással 
rendelkező  anyagokat,  termékeket  lehet  felhasználni,  a  beépítésre  kerülő 
anyagok tekintetében a  gyártó  cég  nevére  kiállított  ÉME tanúsítvánnyal  kell 
rendelkezni.
 
A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet. 
Nem  pályázható,  illetőleg  támogatásból  nem  fedezhető  a  lakáson  kívüli, 
ugyanazon  épületben  létrehozott  nem  lakás  célú  ingatlanok  felújítása, 
korszerűsítése (pld. földszinten kialakított  üzlethelyiség, iroda,  stb.)  de egyéb 
forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel 
egyidőben elvégezhetők. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt 
már megkezdett beruházásokhoz.
II. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek Ózd város közigazgatási területén lévő társasházak, 
lakásszövetkezetek, illetőleg önkormányzati bérházak azon lakóközösségei, ahol 
a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz. A pályázat szempontjából iparosított 
technológiával  épült  lakóépületeknek  tekintendők:  a  panel,  a  blokk,  az 
alagútzsalu,  öntöttfalas,  a  vasbeton  vázas  és  egyéb  előregyártott  technológia 
felhasználásával épült lakóépület.

III. A kétlépcsős programban való részvétel feltételei:
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1. A  pályázattal  érintett  munka  tartalma  megfelel  az  Önkormányzat 
rendeletében foglaltaknak.

2. A pályázónak minden – a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős 
tárca  nélküli  miniszter  által  közzétett  pályázati  felhívásban és  a  pályázati 
útmutatóban (kódszám: LKFT-2006-LA-2) megjelölt, a pályázathoz készített 
adatlapokon – adatot,  információt  és  dokumentumot a  pályázati  anyagban 
szolgáltatnia kell.

3. A pályázat  kizárólag  a  pályázathoz  készített  adatlapon  nyújtható  be.  Az 
adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

4. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozata arról, 
hogy  nyertes  pályázat  esetén  a  készpénzben  általa  vállalt  saját  erőt  az 
Önkormányzat  elkülönített  számlájára  átutalja  és  a  pályázat  szerinti 
munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

5. A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munka összes költségének 
1/3 részével, vagy amennyiben átvállalja az önkormányzati részt, annak 2/3 
részével,  illetve  a  lakóközösség  igazolja,  hogy  valamely  pénzintézethez 
hitelfelvételi  kérelmet  nyújtott  be  és  a  hitelfelvételi  kérelmet  bírálatra 
befogadták.  A  tulajdonosok  az  alapító  okiratban  vagy  alapszabályban 
rögzítettek  szerint  jóváhagyják  a  hitel  valamilyen  formában  történő 
felvételét.

6. A  pályázónak  rendelkeznie  kell  az  energia  megtakarítást  számszerűen 
bizonyító  –  igazoltan  megfelelő  jogosultsággal,  képesítéssel  rendelkező 
szakemberek  által  összeállított  –  hőtechnikai  számítással,  energia-
megtakarításra vonatkozó részletes számítással és műszaki leírással, valamint 
tételes tervezői költségvetéssel, amelyet a pályázathoz kell csatolni. 

7. Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó, akinek 60 napon túl meg nem 
fizetett  köztartozása  van,  illetve  adósságrendezési  eljárás  alatt  áll  (ezen 
tényekről nyilatkoznia kell).

8. Támogatás  csak  akkor  nyújtható  állékonysági  problémával  rendelkező 
lakóépület  energiatakarékos  felújításához,  korszerűsítéséhez,  amennyiben 
ezen  munkálatok  a  pályázati  munkákkal  egy  időben,  de  a  jelen  pályázat 
keretében  támogatott  munkálatokat  megelőzően  elvégzésre  kerülnek  és 
finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét.

9. Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek 
kimutatható  energia-megtakarítást,  kivéve  a  c.)  pont  alatti  munkák 
(lakóépületek  közvetlen  környezetében  lévő  utak,  parkolók,  játszóterek, 
parkok korszerűsítése, felújítása).

IV.  Az  Önkormányzat  felé  benyújtandó  –  kétlépcsős  –  pályázathoz 
mellékelni kell:

1. Összefoglaló adatlap (1. sz. melléklet)
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2. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett energiatakarékos felújításokról (2. 
sz. melléklet és 2/A. sz. melléklet)

3. A lakóközösség határozata (4. sz. melléklet – kötelező tartalommal)
4. Saját  erő  biztosítását  igazoló  dokumentum/ok.  (pénzintézettől  igazolás  a 

sajáterő meglétéről, illetve hitelkérelmi befogadási nyilatkozat)
5. A nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosainak nyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy  a  felújítási,  korszerűsítési  munkák  rájuk  eső  részét  finanszírozzák, 
vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötéséig az Önkormányzat által 
megjelölt, elkülönített számlára ezt az összeget átutalják.

6. A  társasház,  vagy  szövetkezet  nyilatkozata  arról,  hogy  amennyiben  a 
fentiekben  megfogalmazottakat  a  nem  lakáscélú  ingatlanrész  tulajdonosa 
nem vállalja, helyette megfinanszírozzák a felújítási, korszerűsítési munkák 
helyiségre jutó részét.

7. A közmű üzemeltetők (ÉMÁSZ Rt., TIGÁZ Rt., TÁVHŐ Kft., Vízmű Kft., 
ÓHG Kft.) nyilatkozatát arról, hogy a támogatás igénylő lakásszövetkezetnek 
vagy társasháznak nincs a közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozása.

8. Az  épület  pályázattal  érintett  felmérési  tervrajzai,  a  dilatáció  helyének 
megjelölésével (ha a felújítás nem építési engedélyköteles), a jogerős építési 
engedély teljes tervdokumentációja (ha a felújítás építési engedélyköteles).

9. Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásáról szóló igazolás, ha 
a felújítás építési engedély köteles, ellenkező esetben a hatóság nyilatkozata 
arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés nem építési engedély 
köteles.

10.Az  épület  30  napnál  nem  régebbi  hiteles  tulajdoni  lapja  (csak  a  nyertes 
pályázat kihirdetését követő 5 napon belül).

11.Földhivatali  térképmásolat  (csak  a  nyertes  pályázat  kihirdetését  követő  5 
napon belül).

12.Az  épület  környezetének  korszerűsítése,  felújítása  esetén  a  lakókörnyezet 
tulajdoni lapjai és az 1:500 méretarányú közmű alaptérkép.

13.Részletes hőtechnikai számítás és energia-megtakarításra vonatkozó részletes 
számítás (a pályázati útmutató szerinti tartalommal).

14.Rövid szöveges programindoklás.
15.Műszaki leírás a tervezett munkálatokról.
16.Részletes  költségvetés,  amely  tartalmában  igazodik  a  pályázatban  és  a 

műszaki leírásban szereplő munkálatokhoz.
17.Nyílászáró  csere  vagy  hőszigetelés  esetén,  ha  gáztüzelő  berendezés 

(gátűzhely, stb.) van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató 
engedélye, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervező nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz.

18.Nyílászáró csere esetén a nyílászáró minőségtanúsítványa.
19.Homlokzatszigetelés  esetében  a  területileg  illetékes  Bükki  Nemzeti  Park 

Igazgatósága  által  kiadott  nyilatkozat  arról,  hogy  a  felújítandó  épületben 
élnek-e védett állatok.
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A lakóközösség minden esetben egy épület vagy dilatációval határolt épületrész 
felújításának támogatására nyújthat be pályázatot, amennyiben a lakóközösség 
több épületet kíván felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. 

A lakóközösség benyújtott  pályázatát utólag nem módosíthatja.  Sem műszaki 
tartalmában, sem az igényelt támogatás összegében.

A  kiíró  a  pályázat  benyújtását  követő  8  munkanapon  belül  teljesítendő 
hiánypótlásra  felszólíthatja  a  lakóközösséget.  Amennyiben  a  hiánypótlást  a 
lakóközösség  a  megadott  határidőre  nem  teljesíti,  úgy  teljes  pályázata 
érvénytelennek minősül.

V. A pályázható programok mértéke:

1. Kétlépcsős pályázat esetén a költségmegosztása a támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:
a.) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a
b.) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 1/3-a, illetve 

az Önkormányzattól átvállalt rész
c.) Önkormányzat:  minimum  a  bekerülési  költség  1/3-a,  de  legfeljebb 

lakásonként 400.000,- Ft.

A tulajdonos lakóközösségek az Önkormányzatot terhelő saját részt részben 
vagy teljes egészében átvállalhatják.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítási 
programjában a központi költségvetés támogatásának mértéke lakásonként 
legfeljebb 400.000 Ft. Tulajdonos lakóközösségek saját erejeként figyelembe 
vehető  készpénz,  az  épület  felújítási  alapja,  a  tulajdonosok  egyszeri 
hozzájárulása, valamint bankhitel.

2. A társasházak és a lakásszövetkezetek önálló pályázatot  nyújthatnak be a 
Hivatal  felé  az  I.  b.)  6.  pontjában  meghatározott  munkákra,  amennyiben 
adószámmal  rendelkeznek.  Ebben  az  esetben  a  sajáterő  a  támogatás 
szempontjából  elismerhető  bekerülési  költség  2/3-a  kell,  hogy  legyen.  A 
társasházaknak,  illetve  lakásszövetkezeteknek  ezentúl  vállalniuk  kell  a 
támogatásból nem fedezhető költségek biztosítását is. Az igényelhető állami 
támogatás  mértéke  a  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési 
költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 50.000,- Ft lehet. 

VI. Pályázatok elbírálásának szempontjai:
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A pályázaton  csak  a  formailag  és  tartalmilag  hibátlan  pályázatok  kaphatnak 
támogatást. A pályázatok a következő ismérvek alapján kerülnek értékelésre és 
rangsorolásra:
1. az épület életkora,
2. a pályázattal érintett lakások száma,
3. a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke (GJ/lm3/év),
4. a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő),
5. kapott-e már korábban a lakóépület felújításra állami támogatást.
6. Előnyt  élvez  az  a  pályázó,  amelyik  teljes  körű  hőszigetelést  (nyílászáró, 

homlokzat, födém) végez el az épületen ezen pályázat keretében, vagyis a 
jelen pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok eredményeként 
az  épület  dokumentumokkal,  illetve  számításokkal  igazoltan  teljes  körűen 
kielégíti az érvényes hőtechnikai szabványokat.

7. Előnyt élvez az a pályázó, amelyik részleges hőszigetelés esetén az 5. §. (1) 
a) 1. vagy 3. pontban foglalt munkálatokat végzi el. 

8. Előnyt  élvez  az  a  pályázó,  amely  az  előírtnál  magasabb  önerőt  vállal, 
csökkentve ezzel a 6. §-ban minimálisan előírt önkormányzati támogatás egy 
lakásra jutó értékét.

9. Előnyt élvez az a pályázó, amely közel azonos technikai paraméterek esetén 
alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítási munkálatokat.

10.Előnyt élvez az a pályázó, amelyik a pályázatban megjelölt munkálatok során 
a beépítésre kerülő termékekről minőségtanúsítási rendszerrel (pl.: ISO 9001, 
ISO 9002, ISO 14001) rendelkeznek.

VII. A támogatás folyósítása:

1. A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követően 
10 munkanapon belül a lebonyolítást végző szervezettől írásban tájékoztatást 
kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező 
elbírálása esetén részesülhet  támogatásban.  A pályázatok képviselőtestületi 
elbírálását követően az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Hivatalhoz. A 
pályázat  benyújtásának  határideje:  az  elbírálásról  szóló  képviselőtestületi 
döntést követő 20 munkanapon belül. 

2. Az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését megelőzően – annak 
feltételrendszere  és  a  folyósítás  ütemezése  ismeretében  –  támogatási 
szerződést  köt  a  nyertes  lakóközösségekkel.  E  szerződés  tartalmazza  a 
lakóközösségek részére folyósítandó támogatás – állami és önkormányzati – 
feltételrendszerét és annak ütemezését.

3. A  támogatás  folyósítása  támogatási  szerződésben  meghatározott 
forrásösszetétel szerint pénzügyi és időbeni ütemezésben, készültségi fokkal 
arányosan  és  utólagosan  a  lakóközösség  által  (kivitelező,  vállalkozó) 
benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik. A 
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lakóközösség  a  beruházás  megkezdésének finanszírozására  köteles  a  saját 
önrészt felhasználni.

4. Az  elnyert  támogatás  csak  a  megállapodás  aláírását  követően  elvégzett 
munkák finanszírozására használható fel.

5. A támogatás a felek által aláírt támogatási szerződésben rögzített időpontig 
(határidőig)  használható  fel,  az  ezen  időpont  alatt  fel  nem  használt 
támogatási keretet, vagy annak maradványát a pályázó elveszíti.

VIII. A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje

1. A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az 
Önkormányzat  megbízottjaival  együttműködni,  részére  szükséges 
felvilágosítást megadni a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

2. A  lakóépület-felújítási  programban  meghatározott  felújítási  munkák 
(részmunkák)  határidőre  történő befejezése  után  a  műszaki  átadás-átvételi 
eljárást követő a vállalkozási (kivitelező) szerződésben rögzített határidőben 
kerülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt 
végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a PH. Pénzügyi 
Ügyosztály által megbízott szervezet ellenőrzi, s felülvizsgálja az elkészített 
felméréseket, valamint számlákat.  A kivitelezést végző vállalkozó számláit 
(rész-  és  végszámla)  a  lakóközösség  képviselőjével  is  igazoltatni  kell.  A 
megállapodásban  megjelölt  határidőig  fel  nem  használt  támogatást  a 
lakóközösség elveszíti.

3. A támogatást  elnyert  lakóközösség  köteles  biztosítani  az  Önkormányzat 
részére:
a.) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségének lehetőségét,
b.) a  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  valamennyi  nyilvántartás, 

számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,
c.) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés 

teljesítését érintheti.
4. Az elnyert  támogatás folyósítási  feltételeit  a  támogatási  szerződésben kell 

meghatározni.

5. Az  Önkormányzat  költségvetésében  meghatározott  támogatási  előirányzat 
felhasználásáról a Polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében 
tájékoztatja a Képviselőtestületet.

6. A támogatás a felek által aláírt támogatási szerződés keltezésétől számított 
egy  évig  érvényes,  az  ez  idő  alatt  fel  nem  használt  támogatási  keret 
maradványát  a  pályázó  elveszíti.  A  tárgyévben  szerződéssel  lekötött 
támogatás folyósítása a következő évre azonban átvihető.
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7. A lakóközösség,  illetve  annak  képviselője  felelős  a  támogatás  megfelelő 
felhasználásáért. Amennyiben a támogatást nem megfelelően használta fel a 
lakóközösség,  annak  összegét  a  jegybanki  kamatokkal  növelve  köteles 
visszafizetni az Önkormányzat részére.

8. A központi  támogatás felhasználását  – a vállalt  kötelezettségek betartását: 
megvalósítás, támogatás felhasználása, stb. – az előirányzatot kezelő szerv 
megbízottja bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

IX. A pályázat benyújtása és elbírálása:

Benyújtási határidő: 2006. augusztus 9. 16 óra

Az Önkormányzat első alkalommal 2006. július 31-ig dönt a 2006. június 14-ig 
beérkezett pályázatokról.
A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén az Önkormányzat erről hirdetményt 
tesz közzé. A hirdetmény közzététele után benyújtott pályázatok vonatkozásában 
csak azon formai és tartalmi követelményeknek megfelelőkre nyújt  be állami 
támogatásra pályázatot, melyek önkormányzati támogatást nem igényelnek, és a 
pályázati díjat is vállalják.

X. Az Önkormányzathoz való pályázat benyújtásának módja:

1. A pályázat  magyar  nyelven,  kizárólag  a  pályázati  formanyomtatványokon 
nyújtható be.

2. A pályázati formanyomtatványok és a pályázati útmutató a Hivatal internetes 
honlapjáról  (www.oleh.hu)  letölthető.  A  formanyomtatvány  nem 
változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, 
azaz  a  pályázati  formanyomtatvány  minden  kérdésére  választ  adva  és  az 
előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázati 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), ajánlott küldeményként, 
vagy személyesen, zárt borítékban, ügyfélfogadási időben a következő címre 
kell beküldeni:

Lakáspályázatok
Kódszám: LKFT-2006-LA-2
Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda
3600 Ózd, Vasvár út 56. I. emelet 218. iroda
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Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13,00 – 16,00
Szerda: 8,00 – 12,00, 13,00 – 16,00
Péntek: 8,00 – 12,00

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LKFT-2006-LA-2), a 
pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

XI. Egyéb rendelkezések:

1. A pályázatok lebonyolítását az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda, illetve a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya végzi, amelynek szakaszai: 
a.) a pályázat kiírása, 
b.) befogadása, 
c.) előminősítése, 
d.) Képviselőtestület elé terjesztése, 
e.) benyújtása a Hivatalhoz, 
f.) a közbeszerzési eljárásban való közreműködés,
g.) a támogatási szerződések megkötése, 
h.) a kivitelezés szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, 
i.) támogatás lehívás- pénzügyi lebonyolítás.
Az a.),  b.),  c.),  d.),  e.)  pont  alatti  feladatok végrehajtását  az  Ózd Városi 
Gazdaságfejlesztő Iroda végzi,  az a.)  és c.)  pont esetében a PH. Műszaki 
Ügyosztályának közreműködésével. Az f.), g.), h.) és i.) pont alatti feladatok 
végrehajtását  a  PH.  Pénzügyi  Ügyosztálya,  illetve  az  általa  megbízott 
szervezet/ek végzi/k.

2. A pályázathoz  a  pályázati  díjat  a  pályázó  lakóközösségeknek  nem  kell 
befizetni, mert azt továbbítás esetén az Önkormányzat finanszírozza. 

3. Ugyancsak nem kell csatolni a pályázathoz a tulajdoni lapot és a földhivatali 
térképmásolatot, mert az a pályázat elbírálási időpontjára érvényét veszti, de 
igazolni kell a lakóközösségnek, hogy a pályázott épület a tulajdonát képezi. 
Igazolásként  az  LKFT-2006-LA-2  kódszámú  pályázati  anyag  3.  sz. 
melléklete  elfogadható.  Az  Önkormányzat  értesíti  a  nyertes  pályázót,  az 
értesítés kézhezvételétől számítva 5 napon belül a hiteles tulajdoni lapot, és a 
földhivatali térképmásolat, mint hiányzó dokumentumokat kell beszerezni és 
az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodán leadni, a leadott igazolásokat az Ózd 
Városi Gazdaságfejlesztő Iroda a Hivatal felé továbbítja.

XII. A pályázatok bontása és elbírálása:
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A pályázatok bontása az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodán, az Ózd Városi 
Gazdaságfejlesztő Iroda, a PH. Pénzügyi Ügyosztály, PH. Vagyongazdálkodási 
és Vállalkozási Ügyosztály és a PH. Műszaki Ügyosztály képviselői jelenlétében 
történik. A pályázatokat az illetékes bizottságok (Gazdaságfejlesztési Bizottság, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  Pénzügyi  Bizottság) 
véleményezését  követően  Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
bírálja el. A nyertes pályázatokra az illetékes bizottságok tesznek javaslatot.

Ó z d, 2006. május 

        Benedek Mihály
  polgármester

-.-.-

Benedek Mihály kéri a szavazást az  1/b.) napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület  23  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

201/SzÜ 92/KH/2006. (V.09.) számú határozat

Tárgy: Ózd  város  Önkormányzatának  lakóépület-felújítási  programjáról  
(2005-2010.) szóló 219/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat módosítása

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

A Képviselő-testület által jóváhagyott 219/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat 1. sz. 
melléklete (Kimutatás térségek szerint utcákra bontva) az alábbiakkal egészül ki, 
illetve módosul:

Térség Sorszám Cím Hsz. Hrsz. Technológia Lakásszám
2 6 Nemzetőr út 14-17 7368 panel 120
2 14 Vasvár út 59-69 7713 panel 180

Összes lakásszám a 2. térségben: 1911 db

4 18 Árpád vezér út 27 8133 középblokk 40
4. térségben 18 db épülettömb található

Összes lakásszám a 4. térségben: 406 db

6 50 Gömöri út 11/A 10/136 panel 4
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6 51 Gömöri út 11/B 10/135 panel 4
6 52 Zalai út 1 10/137 panel 4
6 53 Zalai út 3 10/15 panel 4
6 54 Zalai út 5 10/17 panel 4
6 55 Zalai út 6 10/9 panel 4
6 56 Zalai út 7 10/19 panel 4
6 57 Zalai út 8 10/8 panel 4
6 58 Zalai út 9 10/21 panel 4
6 59 Zalai út 10 10/7 panel 4
6 60 Zalai út 11 10/22 panel 4
6 61 Zalai út 12 10/6 panel 4
6 62 Zalai út 13 10/24 panel 4
6 63 Zalai út 15 10/26 panel 4
6. térségben 67 db épülettömb található

Összes lakásszám a 6. térségben: 1726 db

A térségekben összesen = 148 épülettömb található 5232 db lakással

Az 1. sz. melléklet összesítő kimutatása az alábbiak szerint módosul:

2. térségben a lakásszám: 1911 db
4. térségben az épülettömb:     18 db

a lakásszám:    406 db
6. térségben az épülettömb:     67 db

a lakásszám: 1726 db

A végösszegek az alábbiak szerint módosulnak:

a térségekben összesen = 148 épülettömb található 5232 db lakással

A 2005. évben benyújtott pályázatok alapján az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos felújítására kapott támogatások összegéről szóló 
kimutatás (6. sz. melléklet) jelen határozat melléklete szerint módosul.
 
A  219/KH/2005.  (X.  25.)  sz.  Határozat  mellékletét  képező  Ózd  város 
Önkormányzatának  lakóépület-felújítási  programja  (2005-2010.)  szöveges 
részében szereplő számadatok fentiek alapján értelemszerűen módosulnak.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
PH. Műszaki Ügyosztály

Határidő: azonnal

33



92/KH/2006. (V. 09.) számú határozat melléklete

Kimutatás
az iparosított technológiával épült lakóépületek

energiatakarékos felújítására kapott támogatások összegéről

Sor-
szám Cím É Lakás-

szám
(db)

Fűtött 
légtérfogat

(lm3)

Fogyasz-
tás

(GJ)
Munkanem

Teljes 
költség 

(Ft)

Lakossági 
önerő
(Ft)

Önkormányzati 
támogatás

(Ft)

Központi 
támogatás

(Ft)

1. Ózd, Vasvár út 31. 1977. 55 7.632,00 2.261,40
zárófödém szige-
telése, külső nyí-
lászárók cseréje

22.368.070 7.468.070 7.450.000 7.450.000

2. Ózd, Szent I. út 12-20. 1980. 75 10.661,20 2.888,15
homlokzatok hő-
szigetelése, külső 
nyílászárók cseréje

56.463.111 18.863.111 18.800.000 18.800.000

3. Ózd, Bolyki főút 26. 1974. 20 3.142,00 876,00
homlokzatok hő-
szigetelése, külső 
nyílászárók cseréje

17.083.995 5.883.995 5.600.000 5.600.000

4. Ózd, Szent I. út 1. 1968. 19 3.453,30 1008,00 homlokzatok 
hőszigetelése 12.349.723 4.116.575 4.116.574 4.116.574

Összesen: 108.264.899 36.331.751 35.966.574 35.966.574
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Benedek Mihály kéri a szavazást az 1/c.) napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület  23  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

201/SzÜ 93/KH/2006. (V. 09.) számú határozat

Tárgy: Kedvezményes hitel felvétele Ózd város Önkormányzatának lakóépület-
felújítási programja (2005-2010.) végrehajtásához

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

1.) A  Képviselő-testület  Ózd  város  Önkormányzatának  lakóépület-felújítási 
programja  (2005-2010.)  végrehajtásához  2006.  évre  36  millió  forint 
kedvezményes hitel felvételéhez hozzájárul.

Felelős: Polgármester
PH. Pénzügyi Ügyosztály

Határidő: értelemszerűen

2.) A 2006. évben még benyújtandó pályázatokhoz a 219/KH/2005. (X. 25.) sz. 
határozat  5.  sz.  mellékletében  az  Önkormányzat  középtávú  felújítási 
tervében  a  2006.  évre  tervezett  80  millió  forint  helyett  50  millió  forint 
erejéig vállal kötelezettséget, melynek finanszírozási igénye várhatóan 2007. 
évben fog jelentkezni. 

Felelős: Polgármester
PH. Pénzügyi Ügyosztály

Határidő: értelemszerűen
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93/KH/2006. (V. 09.) számú határozat melléklete

Kimutatás
az iparosított technológiával épült lakóépületek

energiatakarékos felújítására kapott támogatások összegéről

Sor-
szám Cím É Lakás-

szám
(db)

Fűtött 
légtérfogat

(lm3)

Fogyasz-
tás

(GJ)
Munkanem

Teljes 
költség 

(Ft)

Lakossági 
önerő
(Ft)

Önkormányzati 
támogatás

(Ft)

Központi 
támogatás

(Ft)

1. Ózd, Vasvár út 31. 1977. 55 7.632,00 2.261,40
zárófödém szigete-
lése, külső nyí-
lászárók cseréje

22.368.070 7.468.070 7.450.000 7.450.000

2. Ózd, Szent I. út 12-20. 1980. 75 10.661,20 2.888,15
homlokzatok hő-
szigetelése, külső 
nyílászárók cseréje

56.463.111 18.863.111 18.800.000 18.800.000

3. Ózd, Bolyki főút 26. 1974. 20 3.142,00 876,00
homlokzatok hő-
szigetelése, külső 
nyílászárók cseréje

17.083.995 5.883.995 5.600.000 5.600.000

4. Ózd, Szent I. út 1. 1968. 19 3.453,30 1008,00 homlokzatok 
hőszigetelése 12.349.723 4.116.575 4.116.574 4.116.574

Összesen: 108.264.899 36.331.751 35.966.574 35.966.574
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2.) napirend

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

Benedek Mihály köszönti Rékai Jánosnét a Kézenfogva Gondozóház, Nyerges 
Tibornét, az Esély Gondozóház és Egyed Gréta a Területi Szociális Gondozási 
Központ vezetőit. 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: a rendelet-tervezetet az Egészségügyi, Szociális 
és  Családügyi  Bizottság  megtárgyalta  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek 
elfogadásra. Megállapítható, hogy az előterjesztés 3-10,16 %-os emelést javasol. 
A 3 %-os  emelés a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  szolgáltatásaira  és 
ellátási  térítési  díjaira  vonatkozik,  pl.:  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  támogató szolgálat stb. 7 %-os emelésre 
kerülne sor a nappali ellátást nyújtó intézményeknél, illetve 10 %-os emelésre a 
bentlakást nyújtó intézményeknél. Az intézményvezetők felülvizsgálták, hogy a 
bentlakók meg tudják-e fizetni a 10 %-os emelést. A felmérésből kiderült, hogy 
átlagban a nyugdíjuk több, mint fele megmarad, így nem okoz gondot az emelés. 
Az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságon  felmerült  az  anyag  pontosításának 
igénye, ez alapján a 3. oldalon szeretne pontosítást kérni. A 4. § (3) bekezdés a.) 
pontjában a 4. § után be kell szúrni az (1) bekezdést, valamint a „3. §” helyett 
„(3) bekezdés” kerülne. Tehát a mondat így lenne: „a.) minden napján igénybe 
veszi az ellátást, a 4. § (1) bekezdés (h), (i) pontjai, a (2) illetve (3) bekezdés d) 
pontjában  foglaltak  alapján  megállapított  havi  személyi  térítési  díjat  kell 
megfizetni;”  További módosítás  lenne még az 1.  és  2.  mellékletben is,  mely 
szerint  ki  kellene húzni  „A 2006. évi  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének (25.800,- Ft) %-ig” szövegrészből a „2006. évi” részt és az összeget 
is,  hiszen ez  a  rendelet  jövő januárban is  érvényben lesz,  tehát  az  a  szöveg 
maradna, hogy „Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-áig.” 
Az indokolás részletesen tartalmazza a módosításokat. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta  és  az  elhangzott  módosító  indítványokkal  együtt  javasolja  a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az 
elhangzott  módosításokkal  együtt  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a 
Képviselő-testületnek. 
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Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  elfogadásáról  az 
elhangzott módosításokkal együtt.

A Képviselő-testület  20  igen,  2  nem  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett 
megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
14/2006. (V.10.) számú rendeletét

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

módosításáról

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

1. §

Az R. 3. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[A  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátások helyi formái
(2)Esély Gondozóház]
„e) Szenvedélybetegek közösségi ellátása”

2. §

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

„4. §

Intézményi térítési díjak

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

a) étkeztetés 
elvitellel  260.- Ft     
kiszállítás intézményi térítési díja  60.- Ft

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

38



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

e) Családsegítés térítésmentes,
f) Szociális információs szolgálat térítésmentes,
g) Idősek Klubjai

- alapfeladat körében nyújtott ellátás 260.-Ft, 
- alapfeladat körébe nem tartozó ellátás eseti térítési díja: 

- reggeli 80.- Ft
- uzsonna 110.- Ft

h) Esthajnal Gondozóház 1 020.- Ft/nap   30 600.- Ft/hó
i) Harmónia Gondozóház 1 020.- Ft/nap   30 600.- Ft/hó

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

- emelt szintű ellátásért 1 430.- Ft/nap 42 900.- Ft/hó
- hagyományos szintű ellátásért 1 300.- Ft/nap 39 000.- Ft/hó

b) Szabolcs közi egység 1 300.- Ft/nap 39 000.- Ft/hó
c) Bulcsú úti egység 1 300.- Ft/nap 39 000.- Ft/hó

(3) Esély Gondozóház
a) Nappali melegedő térítésmentes,
b) Szenvedélybetegek közösségi ellátása térítésmentes,
c) Szenvedélybetegek nappali intézménye térítésmentes,

- étkeztetés igénybe vétele esetén:     300.- Ft/nap,
d) Átmeneti szállásán 30 napot 

- meg nem haladó igénybevétel esetén térítésmentes, 
- meghaladó igénybevétel esetén      440.- Ft/nap 13 200.- 

Ft/hó, 
e) Éjjeli menedékhely térítésmentes.”

3. §  

Az R. 5. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

[Az  ellátásért  fizetendő  személyi  térítési  díj  mértéke  nem haladhatja  meg  a 
jogosult havi jövedelmének]

„g) támogató szolgáltatásnál a 30% -át.”
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4. §

Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

 A személyi térítési díj megfizetése

(1) A személyi térítési díjat az intézményi jogviszonyt létesítő megállapodásban 
foglaltak szerint kell megfizetni.

(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a 
következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások  térítési  díjáról  szóló  29/1993.  (II.27.)  Korm.  rendelet  5.  §  (4) 
bekezdése szerint korrigálni kell.

(3) Az  átmeneti  és  tartós  elhelyezést  nyújtó  intézmények  szolgáltatásainak 
igénybe vétele esetében, ha az ellátott a hónap

a) minden napján igénybe veszi az ellátást, a 4. § (1) bekezdés (h), (i) 
pontjai,  a  (2)  illetve  (3)  bekezdés  d)  pontjában  foglaltak  alapján 
megállapított havi személyi térítési díjat kell megfizetni; 

b) nem minden napján  veszi  igénybe  az  ellátást,  a  fizetendő személyi 
térítési díjat  a napi  személyi   térítési  díj   és  a gondozási napok 
számának szorzata alapján kell meghatározni és megfizetni.

(4) A személyi  térítési  díjat  a  beköltözés napjától  havonként,  a  tárgyhónapot 
követő hónapnak a megállapodásban meghatározott napjáig kell megfizetni.

(5) A  szolgáltatások,  illetve  ellátások  igénybe  vételének  szüneteltetését  az 
alábbiak szerint kell bejelenteni az intézményvezetőnek:

a) alapszolgáltatás  esetében  a  szüneteltetés  első  napját  megelőző  két 
munkanappal korábban írásban kell a bejelentést megtenni;

b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend 
tartalmazza.”
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5. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2.  számú melléklete 
lép.

1. számú melléklet a 14/2006. (V.10.) számú rendelethez

[1. számú melléklet   a 10/2005. (III.29.) számú rendelethez]  

A Területi Szociális Gondozási Központ
 Idősek Klubjai, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, 

Támogató szolgálat - személyi segítő szolgálata 
intézményi térítési díjai alapján a személyi térítési díjak sávjai

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

100             20

125                  30

150             40

175             50

200                   60

225                         70

250                         80 

275                         90

275 fölött           100
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2. számú melléklet a 14/2006. (V.10.) számú rendelethez

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

Az Átmeneti Szállás intézményi térítési díja alapján 
a személyi térítési díjak sávjai

 

  Az öregségi nyugdíj       Intézményi térítési díj
mindenkori legkisebb             %
     összege %-ig        440.- Ft/nap

      80    30

    106   40

    132   50

    158   60

    184   70

    210   80

    236   90

    300 fölött 100

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye étkeztetésének intézményi térítési 
díja alapján a személyi térítési díjak sávjai

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

             300.- Ft/nap        

  95       20

        95 fölött       25
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3.) napirend

Javaslat a 136/KH/2005. (V.31.) számú, „Az Ózdi martinsalak felhasználásával 
készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésével összefüggő önkormányzati 
feladatok  végrehajtása,  az  érintett  szervezetek  közötti  munkamegosztás  és 
ütemezése tárgyú 300/KH/2003. (XII.18.) számú határozat módosítása” tárgyú 
határozat módosítására

Benedek  Mihály köszönti  dr.  Szemere  Endrét  az  ÓZDSZOLG  Kht. 
ügyvezetőjét. 

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság az  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
támogatja.  Módosításként  javasolja,  hogy  a  határozati  javaslat  3.  pontjában 
szereplő „(földterület)”  részt  ki  kellene  hagyni,  mivel  az  eredeti  határozat  3. 
pontjában  szerepel,  hogy  a  7.  pont  nemcsak  az  ingatlan  forgalmi  értékére 
vonatkozik, hanem az azokon lévő egyéb műtárgyak értékeire is. 

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

A Képviselő-testület  23  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

152/SzÜ 94/KH/2006. (V.09.) számú határozat

Tárgy: A 136/KH/2005. (V.31.) számú, „Az Ózdi martinsalak felhasználásával 
készült  lakóépületek  tulajdonosainak  kárenyhítésével  összefüggő 
önkormányzati  feladatok  végrehajtása,  az  érintett  szervezetek  közötti 
munkamegosztás  és  ütemezése  tárgyú  300/KH/2003.  (XII.18.)  számú 
határozat módosítása” tárgyú határozat módosítása

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

1.) A 136/KH/2005. (V.31.) számú határozat 1. pontjának helyébe a következő 
szöveg lép:
„1.)  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ózdi  martinsalakból 

készült  lakóépületek  tulajdonosainak  kárenyhítésével  összefüggő 
önkormányzati  hatásköreit  Bizottságaira  ruházza  át,  akként,  hogy  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  és  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési 
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Bizottság  dönt  a  40/2003.  (III.27.)  számú  Kormányrendelet  5.  §  (2) 
bekezdés  értelmében  az  Önkormányzatnak  felajánlott  ingatlanok 
elfogadásáról, míg a Gazdaságfejlesztési Bizottság dönt minden egyéb 
jelen  határozat  végrehajtásával,  illetve  végrehajtásának  ellenőrzésével 
kapcsolatos kérdésben.”

Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen

2.) A 136/KH/2005. (V.31.) számú határozat 3. pontjának helyébe a következő 
szöveg lép:
„3.) A Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Városfejlesztési és –üzemeltetési 

Bizottság  minden  hónapban,  illetve  szükség  szerint  dönt  az  ezt 
megelőző  ülésük  óta  az  Önkormányzatnak  felajánlott  ingatlanok 
kérdésében.  A  Bizottságok  döntésének  feltétele,  hogy  az  ingatlan 
tulajdonosa írásos nyilatkozatot tegyen arról, hogy használt lakást kíván 
vásárolni.

A Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottság  elé  kerülő  előterjesztésnek  tartalmaznia  kell  az  ingatlanok 
vonatkozásában:
- a tulajdonos(ok) nevét,
- az ingatlan helyrajzi számát és címét,
- az esetlegesen visszamaradó telek nagyságát,
- térképmásolatot.

Tartalmaznia  kell  továbbá  az  előterjesztésnek  a  szóban  forgó 
ingatlanokra  vonatkozó  független  szakértői  értékbecslés  értékeit  oly 
módon, hogy jól elkülöníthetően szerepeljenek benne a felépítmények 
bontásának várható költségei, a hasznosítható anyagok értéke, valamint 
a  visszamaradó  építési  telkek  és  az  azokon  lévő  egyéb  műtárgyak 
értékei is.”

Felelős: az előterjesztés előkészítéséért, értékbecslések 
elkészíttetéséért:

PH. Vagyongazdálkodási és Vállalk. Ügyoszt. vezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) A 136/KH/2005. (V.31.) számú határozat 7. pontjának helyébe a következő 
szöveg lép:
„7.) A bontás elvégzését és a visszamaradó anyagok elszállítását követően a 

beépítetlen építési telkeket nyilvános árverés keretében kell értékesíteni. 
Az  árverés  lebonyolításával  a  Képviselő-testület  a  PH. 
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Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályát bízza meg. Az árverés 
kiinduló  alapja  az  ingatlan  forgalmi  értéke,  melyet  az  Önkormányzat 
tulajdonszerzésekor készített forgalmi értékbecslés árverés előtt történő 
aktualizálásával kell megállapítani. 
A 154/KH/2005.  (VI.28.)  számú  határozat  alapján  telekalakítás  útján 
létrejött  új  ingatlanok  esetében  a  forgalmi  érték  meghatározásához  a 
korábbi értékbecsléseket szintén aktualizáltatni kell.
Az ingatlan tulajdonjogát  a  legmagasabb árat  ajánló,  de minimum az 
ingatlan  forgalmi  értékét  felajánló  ajánlattevő  szerzi  meg.  A befolyt 
vételár az Önkormányzatot illeti meg.”

Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  úr  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármester  úrnak,  mivel  a  következő  napirendi  pont  előterjesztője  a  
polgármester)

4.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórháznál egyszeri költségvetési támogatására

Kiss Sándor köszönti dr. Eszenyi Gézát a Kórház főigazgatóját. 

Boda István ismerteti, ha ezt a határozati javaslatot megszavazza a testület, csak 
akkor  fog  életbe  lépni,  ha  a  következő  napirendet  –  a  Kórház  tervezett 
létszámcsökkentésére vonatkozó javaslatot – is elfogadja a testület. Az április 1-
től  tervezett  létszámcsökkentésre  vonatkozó javaslatát  az  intézmény vezetése 
március 30-án kívánta a testület elé terjeszteni.  Akkor úgy döntöttek, hogy a 
következő ülésén tárgyalja meg a Képviselő-testület. Ez az anyag most elkészült 
és beterjesztésre került,  ezáltal  az április  1.  és május 31.  közötti  időszakra a 
létszámcsökkentésből eredően intézményi kiadáscsökkenésre nem kerülhet sor. 
Az  így  jelentkező  kiadási  megtakarítás  elmaradásának  összege  a  számítások 
szerint 4.262 E Ft, amelynek megtérítését javasolják egyszeri támogatásként a 
Kórháznak megtéríteni. 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Képviselő-
testületnek  elfogadásra.  Kiegészítésként  megjegyzi,  2005.  november  29-én 
tárgyalta  a  testület  a  kórház  gazdálkodásáról  és  pénzügyi  helyzetéről  szóló 
beszámolót  és  ebben  a  2006.  évre  tervezett  változásokat  és  ezek  pénzügyi 
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kihatásait  elfogadta  a  testület.  Ennek folyományaként  került  előterjesztésre  a 
jelenlegi és a következő napirend. 

dr.  Horogh  Lajos egyetért  azzal,  hogy a  kórház  nehéz  anyagi  helyzetében  a 
problémák  megoldására  segítséget  nyújtanak.  Viszont  kifogása  van  az 
alkalmazott  gyakorlat  ellen.  A  testület  elé  került  egy  előterjesztés,  ami 
valamilyen  oknál  fogva  később  került  megtárgyalásra  és  visszamenőleges 
hatállyal  érvényesítik  utólag.  Úgy véli,  ne  vezessék  be  ezt  a  gyakorlatot,  ne 
alkalmazzák. Bármilyen oknál fogva előfordulhat, hogy bizonyos előterjesztések 
késnek  és  ennek  következményei  vannak.  Kérdése,  miért  nem nyújtották  be 
januárban ezt a javaslatot és lett volna idő az álláspontok kialakítására? A pénz 
odaítélésével egyetért, de a gyakorlattal nem. 

Benedek Mihály: a határozat nem visszamenőleges hatályú. Amikor a Kórház 
vezetése  előterjesztette  az  anyagot,  szakmailag  megfelelt  volna,  de  az 
Önkormányzat, - amikor a szakemberekkel átnézette -, módosítást javasolt. A 
Kórház akkor felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy a november testületi 
ülésen hozott határozat alapján, a márciusi testületi ülésre kell beterjeszteniük 
ezt az előterjesztést. Az Önkormányzat akkor azt mondta, kapnak kártérítést a 
pénzkiesés miatt. Azért mondta el, mert szerette volna megvilágítani, hogy nem 
a  Kórház  miatt,  hanem  a  szakmai  egyeztetések  miatt  késett  az  anyag 
beterjesztése. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  20  igen,  4  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  az 
alábbi határozatot hozta:

99/SzÜ 95/KH/2006. (V.09.) számú határozat

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház egyszeri költségvetési támogatása

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak mérlegelése alapján 4.262 E Ft 
egyszeri támogatást biztosít az Almási Balogh Pál Kórház részére az intézményi 
létszámcsökkentés későbbi időponttól történő végrehajtása miatt.

Ennek  fedezetigényét  a  Belügyminisztériumhoz  benyújtandó  egyéb  forrás-
kiegészítő támogatási pályázatban kell megjelölni.

Felelős: Polgármester
Határidő: - pályázat benyújtására: 2006. szeptember 30.
– támogatás átutalására: 2006. május 31.
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5.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórháznál végrehajtandó létszámcsökkentésre

Kiss Sándor dr. Eszenyi Géza főigazgató úrnak adja meg a szóbeli kiegészítés 
lehetőségét.

dr.  Eszenyi  Géza elmondja,  az  előző témával  összefüggő módon most  kerül 
előterjesztésre a kórházban végrehajtandó létszámcsökkentés. Ez a csökkentés a 
testület  előtt  már  ismert,  nincs  benne  semmi  váratlan.  Egy  dologra  azonban 
felhívja a figyelmet.  Akkor 60,8 főről,  most 70,8 főről van szó,  ugyanis egy 
asztalos belekerült a leépítésbe.  Megjegyzi, az az intézkedés csomag, amelyet 
felvállaltak  és  nagyon  szívósan  végrehajtanak,  nem  volt  haszontalan,  hiszen 
örömmel jelentheti, hogy az Almási Balogh Pál Kórház kondíciója nem romlott. 
Nehéz helyzetben vannak ugyan, de azt a szóbeszédet, ami a csődeljárásra és 
bezárásra vonatkozik szeretné cáfolni, mert jelen pillanatban erről nincs szó. Az, 
hogy milyen intézkedések lesznek, kíváncsian várják, de az, hogy a kórház meg 
tudott állni és nem fokozta az adósságát, már jelentős eredmény.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna  egyetértve  a  főigazgató  úr  kiegészítésével 
elmondja, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 7 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 7 
igen szavazattal javasolja elfogadását.

Rontó József kérdésként veti fel, az előző előterjesztésből látható, hogy a 6 órás 
létszámcsökkentést 60,8 főt érintően tervezte meg a vezetés, és ezt 14-en írták 
alá, majd a 7 órás munkaidőt aláírók 23-an vannak. Tehát mi történt azokkal, 
akik nem írták alá, és hogyan folytatódik tovább ez a dolog?

 dr.  Eszenyi  Géza véleménye  szerint  jelen  előterjesztésnek  nem  témája  a 
munkaidő-csökkenés,  mert  ez  nem  a  testület  döntésétől  függ.  Ez  önálló 
intézkedés lehet a kórházon belül. A kérdésre válaszolva azonban elmondja, a 
60,8  fő  a  gazdasági  igazgató  számszerű  elképzelése,  amelyet  végre  lehetett 
volna hajtani. Az ápolási igazgatóval együtt áttekintették mind a szakma, mind 
pedig a betegek oldaláról és úgy látták, hogy ez 38 főnél lehetséges. A 38 fővel 
egyenként tárgyalva, - mivel közalkalmazotti munkaviszonyban vannak, - a két 
fél együttes döntése és javaslata eredményeképpen lehetett változtatást hozni a 
munkaviszonyban. Tehát arról volt szó, hogy ennyien írták alá a 6 és 7 órát, és 
így nem lehetett végrehajtani a 60,8 fő leépítését.   
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dr. Horogh Lajos   megjegyzi nagyon felelősségteljes döntést kell hozni,  mert 
erre a városra az jellemző, hogy nő a munkanélküliség, csökken a munkaképes 
korú lakosság és sajnos még a kisebb mértékű foglalkoztatást  is  csökkenteni 
kell. E döntés mögött emberi sorsok vannak, és így akiket érint, nehéz anyagi 
helyzetbe kerülhetnek. Kívülről megítélni nem tudja, hogy hány fővel lehetne az 
ott foglalkoztatott létszámot csökkenteni, ezt rá bízza azokra, akik jobban  látják 
nála, és akik emberileg igyekeznek a lehető legkisebb sérüléssel megoldani ezt a 
problémát.  Ózdon mindent el  kell  követni annak érdekében,  hogy az itt  élők 
megélhetését  biztosítani  tudják.  A  munkahely  teremtő  beruházások 
megvalósítását  szorgalmazni  kell,  így  talán  kikerülhetnek  ebből  a  nehéz 
foglalkoztatási problémából. Sajnos azonban meg kell szokni,  annak ellenére, 
hogy  foglalkoztatási  gondok  vannak,  rákényszerülnek  bizonyos  területeken 
takarékosságból, ésszerűségből arra, hogy létszámcsökkentést hajtsanak végre. 
Ez nem üti  egymást.  Nagyra értékeli  a  kórház ez irányú gazdasági  helyzetet 
javító intézkedéseit  és  bíztatja  a vezetést,  hogy további lépéseket  tegyenek a 
gazdaságosság  javítása  érdekében.  Dr.  Eszenyi  Géza  főigazgató urat  ismerve 
bízik benne, hogy csapatával megpróbálja ezt a problémát jól megoldani. Tudja, 
hogy azok a személyek, akiket ez az ügy érint, nehéz helyzetben vannak, de azt 
is  tudja, hogy ezt meg kell  érteni  – bár  nekik ez a legnehezebb,  mert nehéz 
anyagi helyzetük tovább fog romolni -, de az életben valamilyen megoldást csak 
fognak találni. A testületet pedig a jövő arra kell, hogy ösztönözze, minél több 
munkahely  létesüljön  a  városban,  ezáltal  nemcsak  az  élet  minőségi  oldala, 
hanem az anyagi biztonságot jelentő foglalkoztatási oldala is javuljon.
 
Benedek Mihály átnézve a november 29-i anyagot, átnézve ezt az előterjesztést, 
amely egy korrekt, számszakilag nem kifogásolható anyag, hiszen a fenntartó 
önkormányzat mindig egyetértett a szakmának azokkal a javaslataival, amelyek 
szakmailag indokolhatóak és a kórház hosszú távú, stabil működését garantálják. 
Hiányolja  azonban,  melyek  azok  a  bevételt  növelő  törekvései  a  kórháznak, 
amely  -  a  kórház  saját  hatáskörében  meghozandó  -  intézkedéseivel   ezt 
megváltoztathatnák. Állandóan azt mondják, hogy csökken a bevétele ennek az 
intézménynek. Bízik benne, hogy rövid időn belül el fog indulni egy változás 
ezen a területen, amely eredményezheti azt, hogy a kórház, amely nemcsak Ózd 
városát, hanem a kistérséget és azon túl is szolgálja a betegek ellátását, hogyan 
jut  olyan  bevételekhez,  amelyek  a  hosszú  távú,  kiegyensúlyozott  működést 
feltételezve biztosítja a kórház életben tartását. Azt gondolja, hogy a kórháznak 
minden  olyan  lehetőséget  meg  kell  ragadni,  amely  a  saját  bevételeinek  a 
növelését szolgálhatja. Azt kéri a bizottsági elnök asszonytól, a főigazgató úrtól, 
az ügyosztálytól, tekintsék át, melyek azok a lehetőségek, amelyekkel a bevétel 
növelhető,  mert  bármilyen  reform,  intézkedés,  bármilyen  más  finanszírozási 
mód kerül bevezetésre országos szinten, amennyiben ilyen magas lesz a bér- és 
bérjellegű kifizetés a kórház összköltségvetésén belül, tarthatatlan lesz ez az 
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állapot.  Úgy  gondolja,  meg  kell  találni  azokat  a  lehetőségeket,  hogy  -  a 
racionális intézkedések megtétele után - ne kelljen 3-4 hónap múlva újra ezzel a 
témával foglalkozni.  Ezért kéri  a bizottságtól,  ügyosztálytól,  főigazgató úrtól, 
hogy a kórház vezetésével  együtt  tekintsék át  a  lehetőségeket.  Biztos benne, 
hogy  a  kórház  vezetése  képes  ezeket  végigtárgyalni,  egyeztetni,  valamint 
megvalósítani.  Kiemeli,  szeretné,  ha  ez  a  szándék  találkozna  a  fenntartó 
önkormányzat  és  az  újonnan megalakuló  kormány szándékával  is.  Úgy véli, 
akkor a három terület tényleg képes lesz arra,  hogy - a kistérséggel összefogva, 
a kistérségbe jobban integrálva ezt a fekvő beteg ellátást nyújtó intézményt - 
stabilabb,  hosszabb  távon  is  működő  képesebb  legyen.  Ehhez  kíván 
mindenkinek  jó  munkát,  és  úgy  gondolja,  hogy  a  ma  még  egészséges 
állampolgárnak is célja  kell hogy legyen.
   
dr. Eszenyi Géza  egyetért a polgármester szavaival. Majd elmondja, a kórház 
tevékenységének  áttekintése  többször  megtörtént.  Tekintettel  arra,  hogy  a 
bevétel  döntő  többségét  az  OEP  finanszírozásából  szerzik,  azt  jelentheti  a 
testületnek,  hogyha a  megtervezett  reformokat  tartani  tudják,  toppon megy a 
kórház. Gyakorlatilag, ha így haladnak 108%-ot fognak teljesíteni, ennél többet 
azonban nem szabad, mert azt elviszi a degresszió. Ezenkívül  számos olyan 
terület van, mint például a mosoda, a magasabb komfortfokozatú fizető szobák 
kialakítása, a parkolás és más egyéb intézkedés, amely az árbevételek növelését 
célozza meg. Sajnos azonban ezeknek a nagyságrendje nem tud versenyezni a 
degresszió által elvitt összeggel.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

   99/SzÜ. 96/KH/2006.(V.9.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház szervezett létszámának csökkentése

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Almási  Balogh  Pál 
Kórház  létszámcsökkentéséről  szóló  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1./  Ózd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Almási Balogh Pál 
Kórházban 2006. június 01. napjával 7,8 fő létszámcsökkentésre kerüljön sor 
végkielégítéssel, és további 3 betöltetlen álláshely kerüljön megszüntetésre 
végkielégítés nélkül.
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Felelős: dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Határidő: 2006. június 01.

2./ Az Önkormányzat megállapítja, hogy

1. a költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő  álláshelyeken,  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 
körén  kívüli  munkáltatónál  az  érintett  munkavállaló  –  munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs 
lehetőség.

2. Ózd  Város  Önkormányzatának  2006.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2006. 
(II.24.)  sz.  rendelete  szerint  az  önkormányzat  költségvetési  szerveinél 
engedélyezett  álláshelyek  száma  összesen  1.979  fő,  a  létszámcsökkentési 
döntés végrehajtását követően a létszám összesen 1.968 fő.

3. a létszámcsökkentéssel egyidejűleg az álláshelyek megszüntetésre kerülnek. 
Az intézmény vállalja,  hogy ezt követően a létszám csak a jogszabályban 
előírt feladat vagy többletfeladat esetén nő, egyébként öt évig az intézmény 
nem  állítja  vissza  a  megszüntetett  álláshelyeket.  A feladatok  változatlan 
színvonalú  ellátását  a  tárgyévben  és  az  azt  követő  években  is  biztosítani 
tudja.

Felelős: Polgármester
Dr. Eszenyi Géza főigazgató

Határidő: azonnal és folyamatos

6.) napirend

Javaslat  az  Ózd Városi  Önkormányzat  2006.  évben benyújtott  pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosítására

Kiss Sándor  köszönti Tuza Ottót a József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 
Kollégium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  igazgatóját  és  Tengely 
Andrást az ÓZDINVEST Kft ügyvezető igazgatóját. 

Benedek Mihály elmondja, a márciusi testületi ülésen döntöttek a pályázatokról. 
Összesen 16 pályázat lett benyújtva, amelyből 5 pályázatot támogatnak. Örülni 
kell annak, hogy nagyon sok önkormányzat megtanult pályázni. Viszont az idén 
a  pályázati  pénzek  behatároltak,  ezért  a  16  pályázóból  csak  5  pályázatot 
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támogattak. Ezt azonban úgy kell megítélni, hogy az elképzelések más, egyéb 
források felkutatásával legyenek teljesíthetőek. Ezért kéri valamennyi képviselő 
segítségét, azokét is,  akik most azt mondják, hogy sajnos, azokét is, akik azt 
mondják,  hogy  több  támogatás  kellett  volna.  Szeretné,  ha  azokkal  a 
lehetőségekkel „bombáznák” a testületet, amellyel forrásokhoz lehet jutni, ezzel 
is  segítve  a  Gazdaságfejlesztő  Iroda  munkáját  a  pályázatok  megtalálásában. 
Most  ilyen  lehetőség  van,  ezért  azt  kéri  a  testülettől,  hogy  a  bizottsági 
vélemények  meghallgatása  után,  az  ott  felmerült,  esetleges  módosításokkal 
együtt támogassa az előterjesztés elfogadását.  

Erdősi János   tájékoztatja a testületet, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a 
Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság megtárgyalta a 
javaslatot.  Elmondja,  a  pályázati  igény  összesen  342100  e  Ft  volt.  Ehhez  a 
testületi ülésen 86510 e Ft önerőt adtak, amelyből nyertek 100404 e Ft pályázati 
pénzt, ehhez 38117 e Ft önerő volt rendelve. A 38117 e Ft egy része áthúzódik a 
jövő évre. Az Uraj-Susa útnál 24 millió támogatás van, aminek 8600 e Ft az 
önereje.  Így  marad  az  eredetileg  eltervezett  és  beütemezett  összegekből, 
pályázati  önerőből  26730 e  Ft  és  az  útfelújításra  szánt  keretből  32924 e  Ft, 
amely  összesen  59644  e  Ft.  Ennek  a  pénznek  a  sorsáról  a  testületnek  a 
későbbiekben  kell  dönteni.  A módosítások,  ami  a  kisebb  mértékű  támogatás 
miatt következik be, sajnos kényszerűek. Egy járdánál azonban nem szabad a 
műszaki  tartalmat   csökkenteni,  vagy  megcsinálják,  vagy  nem.  Tehát  ahol 
kevesebbet kaptak, ott önerővel ki kell egészíteni. A Katona József út esetében 
megnyerték a  teljes  összeget.  Három esetben azonban,  az  Uraj-Susa útnál,  a 
József  Attila  Gimnázium,  Szakközépiskola,  Kollégium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény felújításánál,  valamint  az  Újváros  téri  Általános 
Iskola  tetőfedésénél  a  műszaki  tartalom  változtatását  kell  végrehajtani. 
Amennyiben igényli a testület, a Gazdaságfejlesztő Iroda erről részletesebben 
tud tájékoztatást adni. Az ilyen esetekben a pályázat úgy lett benyújtva, hogy 
szakaszolható  legyen  a  kivitelezés.  Mindezek  figyelembevételével  a  három 
bizottság 17 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását.

dr. Horogh Lajos véleménye szerint világosan és egyértelműen látni kell Ózdnak 
a  jelenlegi  helyzetét  és  fejlődésének  a  lehetőségeit  is.  A városnak  alapvető 
problémája,  hogy  nincs  igazi  vonzereje.  Ha  valaki  befektető  lenne,  miért  is 
jönne  Ózdra,  miért  létesítene  itt  üzemet?  A város  ugyanis  nagyon  nehezen 
közelíthető meg, hiszen az ország kedvezőtlen térségében található. Nincs igazi, 
a modern technikát alkalmazni tudó munkaerő. Ha pedig ezek nincsenek, akkor 
nagyon nehéz a jövőbe nézni. Azt is látni kell, hogy rengeteg intézkedés történt 
a 3,5 félév alatt, sok minden változott, több milliárd forinthoz hozzájutottak, de 
ezeknek a  zöme az életminőség és az  elavult  épületek,  utak korszerűsítésére 
korlátozódott.  Sok  ózdi  elképzelés  valósult  meg  az  Olvasó  felújításával,  a 
kórház, intézetek rekonstrukcióival, falu térségének megújításával, de ez kevés. 
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Megélhetést biztosító lépések és intézkedések szükségesek.  Két alapvető feladat 
van, az egyik az országgyűlési képviselőre és a polgármesterre hárul, mindent 
megtenni azért, hogy azok az elképzelések, amelyek Ózd megközelíthetőségét 
elősegítik, felgyorsuljanak és minél előbb megvalósuljanak.  A városban pedig 
az oktatási intézményeket messzemenőkig támogatni, segíteni kell. Figyelni kell 
arra, hogy ne fordulhasson elő az az eset, ami a szakmunkásképző intézetben 
történt, mely szerint 34 tanulóból 33 megbukott, mert nem érték el az általános 
iskola 3. osztályában elvárt színvonalat. Ez nagyon kellemetlen. Az elmúlt héten 
búcsúztak  el  a  diákok  a  város  lakosságától  és  az  iskolájuktól,  ma  pedig 
keményen küzdenek a matematika dolgozatok megírásával. Ózd iskolaváros és 
törekvés  van  arra,  hogy  főiskola  is  legyen,  ezért  fontos  feladat,  az  iskolák 
helyzetének javítása, a színvonal emelése, vonzóvá tétele. Ezért esett rosszul, 
amit szombaton is látott a gimnáziumban. Az ott lévő igazgató és a dolgozók 
mindent megtesznek azért, hogy a nehéz körülmények ellenére is működtessék 
az iskolát, sajnos azonban még mindig azokat az iskolapadokat látta, amelyet ő 
is koptatott, és nincs az iskolának aulája, ahol ünnepséget tudnának rendezni. 
Technikailag nincsenek felszerelve és az épület állaga is elavult, az egész rossz. 
Az  ózdi  embernek  és  az  önkormányzatnak  alapvető  kötelessége,  hogy  a 
gimnáziumon és  minden olyan iskolán  segítsen,  amelynek nehéz  a  helyzete. 
Ezért  nagyon kellemetlen,  hogy a  gimnáziumnál  csökkenteni  kell  a  műszaki 
tartalmat és a 2. ütemre vonatkozóan pedig semmi bíztatót nem lát. Arra kéri a 
testületet,  hogy  keressék  meg  a  lehetőségét  annak,  hogy  a  megyével,  mint 
fenntartóval  együttműködve,  egyértelműen  kirajzolódjon  a  gimnázium 
rendbetételének az üteme, mert ez nélkülözhetetlen. Nagyra értékeli, hogy így is 
13  millió  forinttal  hozzájárul  az  önkormányzat  az  ott  lévő  állapotok 
megváltoztatásához.  Véleménye szerint  így  a  pályázat  útján kapott  43 millió 
forint összeggel és az önrésszel egy lépést tehetnek, tesznek előre, de megállni 
nem  szabad.  Mindent  meg  kell  tenni  azért,  hogy  az  iskolák  színvonalának 
emelése,  valamint  a  magasabb fokú képzés  megvalósuljon.  Ózdnak gyerekei 
vannak, akik nem mindegy, hogyan nőnek fel, milyen képzettséget szereznek és 
ha  képzett  emberek  lesznek  visszajönnek-e  a  városba  és  gyarapítják-e  a 
rendelkezésre  álló  munkaerőt.  Külön  szeretné  a  szakképzésre  is  felhívni  a 
figyelmet.   

Kiss  Sándor mivel  dr.  Horogh  Lajos  úrnak  lejárt  a  hozzászólás  ideje  Rontó 
Józsefnek adja meg a szót.

Rontó József  egyetért  azzal,  hogy a gimnázium állapota,  minősége fontos és 
meghatározó  a  térség  számára.  Ennél  a  beruházásnál,  illetve  a  felújításnál  a 
csökkenés közel 20%-os. Egy oktatási intézménynek a felújítása sok problémát 
okoz. Valószínűleg nem lehet úgy megoldani, mint más középületekben lehetne. 
Javasolja,  hogy az ebben a tervezetben elfogadott  67 millió forintos műszaki 
felújítást valósítsák meg, találják meg azt a megoldást, amivel egy ütemben meg 
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lehet oldani, mert egyrészt az önerőből is, gazdálkodásból, megtakarításból is 
maradhat az önkormányzatnak annyi pénze, amellyel ez megoldható. Nagyon 
fontos feladat, mert a gimnázium minősége meghatározó központi szereppel bír. 
Nem szabad halogatni tovább ezt a helyzetet. Kéri, találják meg a módját annak, 
hogy a tervezett módon valósuljon meg a beruházás. 

Boda  István  megjegyzi,  nehogy  drámát  csináljanak  abból,  hogy  103  millió 
forintot  nyertek és  38 millió forintot  hozzátesznek a felújításokhoz.  Szeretné 
elmondani  azt  is,  ha  valaki  megnézi,  hol  nyertek,  akkor  még  politikailag  is 
semleges a felosztás, pedig mindig azért kapnak, hogy hogyan történik az osztás. 
Sajnos  kényszerültek  kihagyni  utakat,  mint  például  Szenna  út,  Zrínyi  út,  és 
rendelőket  is,  nem  foglalkoztak  vele,  azonban  lehetett  volna  az  összegeket 
aprózgatni, vagy másképpen megnézni és másik iskolának is juttatni kevesebbet. 
Az 56,4 M Ft-os összegről,  ahhoz képest, hogy évek óta csak beszélgettek róla 
és nem történt semmi, most komoly tárgyalások vannak. A későbbiekben pedig 
arra,  hogy  mire  lehet  visszatérni,  majd  attól  függ,  milyen  kormány  alakul, 
milyen kormányprogrammal.  Lesz majd egy költségvetési kiigazítás, lesznek 
reformok és amikor ezt megismerték, akkor visszatérhetnek az itteni helyzetre és 
át  lehet tekinteni majd azokat a témákat,  amelyekre most nem került  sor.  Az 
ember most kesereg, mert nem sikerült például a Nemzetőr úti óvoda felújítását 
megvalósítani,  de  gondolkodni  kell  azon,  hogyan  lehetne  más  forrásból  ezt 
megoldani. Hangsúlyozza, a ROP pályázatban jelentős összegek lesznek 2007 és 
2013 között, amelyekbe Ózdon óvodák és iskolák felújítása is beleférhet, ezt a 
testület nyáron még át fogja tekinteni és talán még a döntését is meghozza ebben 
a témában. Tehát mindenképpen javasolja az előterjesztés elfogadását.  

dr. Horogh Lajos Boda István képviselőnek válaszolva elmondja, ez az anyag 
most van a testület előtt és nem júliusban. Majd ha akkor is itt lesz, akkor is el 
fogják mondani véleményüket, amelyhez neki is joga van. Úgy látja, lehetett 
volna másképp is megcsinálni, de nem akarja a rendszert felborítani, ezért beéri 
azzal  is,  ha  azt  mondják,  az  illetékes  ügyosztály,  valamint  a  megye  a 
gimnáziummal összefogva elkészít egy hosszútávú, vagy középtávú programot. 
Ezzel meg lehet várni az új kormányprogramot, de el kellene készíteni, hogy 
világosan lássák hogyan fog alakulni a gimnázium sorsa, hiszen egy meglévő, 
nagyhírű  és  sok neves  embert  nevelő intézményről  van szó.  Mondhatná  azt, 
hogy  van  1-2  út,  amelyet  háttérbe  lehetne  szorítani  és  így  a  gimnázium 
felújítását  ki  lehetne  futtatni,  de  ezt  nem  mondja.  A  műszaki  tartalom 
csökkentése számára azt  jelenti,  hogy vagy az út szélességét,  vagy a hosszát 
változtatják meg, mert az út szerkezetében semmiképpen sem szabad változtatni, 
tehát arról van szó, hogy a megépülő út rövidebb lesz. Ugyanezt lehet tenni a 
járdánál is, csak így kevesebb járda kerül felújításra, azonban egy tetőnél más a 
helyzet. Szakaszolás esetén esetleg olyan részeket hagyhatnak ki, ahol az eső 
beáztathatja az épületet, és nagyobb kár keletkezik. Ezért nem tudja elképzelni a 
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műszaki  tartalom  csökkentését,  csak  úgy,  ha  az  egész  tetőnek  a  felújítása 
megtörténik. Nem akarja ezt a rendszert felborítani, becsüli és tiszteli azokat, 
akik  küzdöttek  és  pályázaton  nyertek,  hiszen  ez  jó  befektetési  lehetőség. 
Észrevételét azonban azért mondta el, hogy prioritása legyen, és a jövőben az 
oktatási intézmények állapotának javítása legyen a cél. A gimnázium régi épület, 
több mint 55 éves, azóta az idő megviselte és javítani kellene az állapotán.

Benedek  Mihály Rontó  József  képviselő  úrnak  szeretné  elmondani,  hogy  az 
elmúlt 12 évben, amikor ő volt az Oktatási Bizottság elnöke, 100%-os volt a 
felújítás  elmaradása  a  gimnáziumban,  most  örül,  hogy  csak  20%-kal  kaptak 
kevesebbet a megpályázott összeghez képest. A 2. számú mellékletről, amelyről 
most  dönteni  fognak,  tudni  kell,  hogy  a  leghátrányosabb  kistérségi  keretbe 
nyújtották be a pályázatot, összesen hetet, amelyből hármat kevesebb összeggel 
támogatott  a  bíráló  bizottság.  Ezért  arra  nincs  lehetőség,  hogy  ezeket 
átcsoportosítsák.  A  TRFC-hez  benyújtott  4  pályázat  közül  1  pályázatot 
támogatott, szintén csökkentett pénzügyi támogatással. Úgy gondolja, hogy akik 
a  pályázatot  írták,  akik  ezzel  foglalkoztak,  és  akik  a  hétvégéjüket  is  arra 
használták  fel,  hogy  egyeztessenek,  elmenjenek,  tisztában  voltak  vele,  hogy 
összesen 362 önkormányzatnak van lehetősége pályázni,  amelyek közül  Ózd 
nem  a  leghátrányosabb  terület.  Ózd  város  önkormányzatának  semmi 
szégyellnivalója  nincs  és  azoknak  sem,  akik  a  pályázatok  megírásában  és 
elkészítésében,  majd  később  a  megvalósításában  közreműködnek.  Teljesen 
egyetért Boda István képviselő úrral abban, hogy nehogy már szégyenkezzenek 
bárki  előtt  is,  hiszen 103 millió  Ft  pályázati  pénzt  nyertek.  Többet  szerettek 
volna, de az első negyed évben, első félévben ennyi pénzt nyerni nem egy rossz 
arány. Arról is tájékoztatja a képviselőket, hogy szeptemberben újra megnyílik a 
ROP pályázati  lehetőség, és véleménye szerint,  ezek után kell  menni és nem 
kritizálni kell  az elért  eredményeket.  Azt kell  mondani minden képviselőnek, 
hogy a lobbi és kapcsolatrendszerén keresztül utána fog menni annak, hogy a 
pályázati  pénzeket  ne csökkentve,  hanem teljes egészében megkapják.  Ehhez 
kéri mindenkinek a jó szándékú hozzáállását, mert egy elért eredményt mindig 
könnyebb kritizálni,  mint produkálni. Vegyenek részt az eredmény elérésének 
előkészítő munkáiban is és olyan vehemenciával segítsék a Gazdaságfejlesztő 
Irodát,  a  Műszaki  Ügyosztályt  és  az  ÓZDSZOLG  Kht-t,  hogy  a  benyújtott 
pályázatok sikeresek legyenek. Kéri, támogassák ezért a határozati javaslatokat. 
Egy határozati javaslat azonban azért hiányzik, mert abban nem kell módosítás, 
ezért van a testület előtt csak 4 javaslat.

Kiss  Sándor Rontó  József  képviselő  úrnak  személyes  érintettség  címén  a 
szavazás  után  adja  meg  a  szót.  Kéri,  szavazzanak  az  Önkormányzati  önerő 
növelése  az  Ózd,  Bolyki  főúti  járda  felújítására  elnyert  BAZ  MTT  LEKI 
pályázat tárgyában.
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A Képviselő-testület  20  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

346/SzÜ. 97/KH/2006.(V.9.) számú határozat

Tárgy: Önkormányzati önerő növelése az Ózd,  Bolyki főúti járda felújítására 
elnyert BAZ MTT LEKI pályázat tárgyában

A tárgyi előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1. A  Képviselőtestület  a  Bolyki  főúti  járda  felújítását  támogató  TEKI 
pályázatnál  a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Területfejlesztési  Tanács  a 
pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb  támogatást  biztosító  határozatát 
figyelembe  véve  az  eredeti  műszaki  tartalom  és  költség  megtartásával 
történő beruházás megvalósítását választja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. A megvalósításhoz szükséges 12.837.678,-Ft fedezet biztosítása érdekében 
a megítélt  8.100.000,-Ft támogatás mellett az önerő mértékét  4.737.678,- 
Ft-ra  megemeli,  mely  összeget  Ózd  Város  Önkormányzata  a   2006.évi 
költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december 31.

3) Ózd Város Képviselő-testülete hatalmazza föl Ózd Város Polgármesterét a 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, valamint a támogatási és 
finanszírozási szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a Műszaki tartalom csökkentése az Újváros téri 
Általános Iskola tetőfelújítására elnyert BAZ MTT LEKI pályázat tárgyában.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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346/SzÜ. 98/KH/2006.(V.9.) számú határozat

Tárgy:Műszaki  tartalomcsökkentése  az  Újváros  téri  Általános  Iskola 
tetőfelújítására elnyert BAZ MTT LEKI pályázat tárgyában

A tárgyi előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1) A Képviselő-testület az Újváros téri Általános Iskola tetőfelújítását támogató 
LEKI pályázatnál a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács 
a  pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb  támogatást  biztosító  határozatát 
figyelembe  véve  a  műszaki  tartalom  és  költség  csökkentésével   történő 
beruházás megvalósítását választja.

Felelős: Polgármester
     Határidő: értelemszerűen

2) A csökkentett műszaki tartalom megvalósításához szükséges 17.132.293,-Ft 
fedezet biztosítása érdekében a megítélt  12.900.000,-Ft támogatás mellett a 
4.232.293,-  Ft  összegű  önerőt  Ózd  Város  Önkormányzata  a   2006.évi 
költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december 31.

3) Ózd Város Képviselő-testülete hatalmazza föl Ózd Város Polgármesterét a 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, valamint a támogatási és 
finanszírozási szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a Műszaki tartalom csökkentése a József Attila 
Gimnázium,  Szakközépiskola,  Kollégium  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény épületeinek felújítására elnyert BAZ MTT LEKI pályázat tárgyában.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:
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346/SzÜ.  99/KH/2006.(V.9.) számú határozat

Tárgy:Műszaki  tartalomcsökkentése  a  József  Attila  Gimnázium, 
Szakközépiskola,  Kollégium és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 
épületeinek felújítására elnyert BAZ MTT LEKI pályázat tárgyában

A tárgyi előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1) A Képviselő-testület a József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 
és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  épületeinek  felújítását  támogató 
LEKI pályázatnál a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács 
a  pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb  támogatást  biztosító  határozatát 
figyelembe  véve  a  műszaki  tartalom  és  költség  csökkentésével   történő 
beruházás megvalósítását választja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2) A csökkentett műszaki tartalom megvalósításához szükséges 56.453.062,-Ft 
fedezet biztosítása érdekében a megítélt  43.000.000,-Ft támogatás mellett a 
13.453.062,-  Ft  összegű  önerőt  Ózd  Város  Önkormányzata  a   2006.évi 
költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december 31.

3) Ózd Város Képviselő-testülete hatalmazza föl Ózd Város Polgármesterét a 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, valamint a támogatási és 
finanszírozási szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak a  műszaki  tartalom csökkentése  az Uraj-Susa 
közötti út felújítására elnyert NORDA TRFC pályázat tárgyában.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza:
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346/SzÜ.  100/KH/2006.(V.9.) számú határozat

Tárgy:Műszaki tartalom csökkentése az Uraj-Susa közötti út felújítására elnyert 
NORDA TRFC pályázat tárgyában

A tárgyi előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta és a következő döntést 
hozza:

1)  A Képviselő-testület  az  Uraj-Susa  közötti  út  felújítását  támogató  TRFC 
pályázatnál  a  Észak-Magyarországi  Regionális  fejlesztési  Tanács  a 
pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb  támogatást  biztosító  határozatát 
figyelembe  véve  a  műszaki  tartalom  és  költség  csökkentésével   történő 
beruházás megvalósítását választja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2) A csökkentett műszaki tartalom megvalósításához szükséges 37.608.147,-Ft 
fedezet  biztosítása  érdekében  a  2006.  évre  odaítélt  4.000.000,-  Ft 
támogatáshoz az 1.000.000,-Ft  összegű önerőt Ózd Város Önkormányzata a 
2006.  évi  költségvetéséből,  a  2007.  évre  odaítélt  24.000.000,-  Ft 
támogatáshoz a 8.608.147,-Ft összegű önerőt Ózd Város Önkormányzata a 
2007. évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen.

3) Ózd Város Képviselő-testülete hatalmazza föl Ózd Város Polgármesterét a 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, valamint a támogatási és 
finanszírozási szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Rontó József szeretné polgármester  úrnak visszautasítani  azt  a megjegyzését, 
hogy  az  ő  bizottsági  elnöksége  során  100%-os  volt  a  lemaradás,  illetve  a 
veszteség. Ha nem fejezik be ezt a sehova nem vezető visszamutogatást, és nem 
veszik észre, hogy a javaslata arról szólt – függetlenül a 20%-os csökkenéstől – 
hogy  próbálják  meg  pótolni  a  11  M Ft-ot  valahonnan  és  végezzék  el  teljes 
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egészében, műszaki csökkenés nélkül a felújítást. Az ő javaslata erről szólt. Azt 
pedig  világossá  kell  tenni  az  itteniek  és  a  közvélemény  számára  is,  hogy  a 
pályázatok mindenki  előtt  nyitottak,  ezért  nem mindig a  város nyer.  Tehát  a 
felelősséget  vállalnia  kell  a  testületnek  a  döntésekért  és  nem  pedig 
visszamutogatni, hogy „bezzeg amikor az voltál, nem csináltad”, mert ez sehová 
nem vezet. Megjegyzi, akkor nem voltak ilyen pályázatok, nem lehetett Ózdnak 
pályázni semmilyen tekintetben sem. Az ülés levezetésével kapcsolatban pedig 
megkéri jegyző urat szíveskedjen biztosítani az SZMSZ szerinti dolgokat, mert 
ettől mintha már eltérnének és megint indul egy kioktatási folyamat, egy olyan 
helyzet, amikor az osztályfőnök elmondja a beosztott gyerekeknek, mit szabad 
és mit nem. 

Kiss Sándor megkérdezi,  milyen konkrét dolgokra gondol,  mi a probléma az 
ülés vezetésével?

Rontó József  szerint jegyző úr tudja, miről van szó.

Kiss Sándor rátér arra, hogy az anyagokkal kiküldésre került a polgármester úr 
szabadság igénybevételének engedélyezéséről szóló határozati javaslat is, amely 
2006. május 10-től 2006. június 7-ig szól. Mivel két ülés közötti anyagról van 
szó, de ennek elfogadására már nem lesz lehetőség, kéri a testületet, szavazzák 
meg. 

.-.-.-

Javaslat Benedek Mihály polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 
engedélyezésére

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

348/SzÜ. 101/KH/2006.(V.9.) 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  (11  nap)  és  2005.  évről  (39  nap)  2006.  évre  áthozott  fizetett 
szabadságából
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2006. május 10. és 2006. június 7. között

20 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

-.-.-

Benedek Mihály polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a továbbiakban 
a testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós  Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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