
Jegyzőkönyv

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

Távol volt: Benedek Mihály polgármester, Battyányi József, Kovácsné Keller 
Ildikó, Nyerges Tibor, Varga György képviselő

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

Ügyosztály vezetője 
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Kovács György városi főmérnök 
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

ügyosztályvezető helyettese
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
dr. Benkőné Fehér Éva Brassói úti ÁMK igazgatója
Pinkóczi József Ózd Város Rendőrkapitánya
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Pók Elemérné Szociális, Egészségügyi Gazdasági Központ 

vezetője
Barczi Orsolya Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
dr. Kormos Imre ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottság elnöke
Szabó Gáborné ÓZDSZOLG Kht. könyvvizsgálója
Veres Zoltán Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
Hercsik Lászlóné Ózdi SPORTCENTRUM Kht. könyvvizsgálója
Kormos József Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 

kuratóriumának tagja



Tóth Veronika Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
Fekete József Ózdi Súlyemelő és Fitness Club elnöke
Kerényi László szakértő
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Kiss Sándor az ülést megnyitja. Elmondja, előre bejelentette Benedek Mihály 
polgármester, Nyerges Tibor, Battyányi József, valamint Kovácsné Keller Ildikó, 
hogy a testület mai munkájában nem tudnak részt venni. Kéri, jelenlét ellenőrzés 
céljából nyomják meg az igen gombot.

Kiss Sándor alpolgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 
21 fő van jelen a teremben.

Kiss  Sándor kéri,  hogy  a  meghívóban  19.)  napirendi  pontként  szereplő 
„Tájékoztató az Általános Művelődési Központ épületének műszaki állapotáról” 
című előterjesztést akkor tárgyalják meg, ha a szakértő megérkezik. Javasolja, 
hogy  a  32.)  napirendi  pontot  -  „Tájékoztató  Ózd  város  kábítószerügyi 
stratégiájának időarányos megvalósulásáról” – 2.) napirendként tárgyalják, mert 
jelezte  Ózd  város  rendőrkapitánya,  Pinkóczi  József  alezredes  úr,  hogy  a 
napirend tárgyalásán jelen szeretne lenni. Tájékoztatja a testületet, hogy a 12.)-
18.) napirendek tárgyalása zárt ülés keretében fog történni, mivel a nyilvános 
ülésen történő tárgyalás személyiségi jogokat és vagyoni érdeket sértene. Kéri, 
szavazzanak a módosításokkal együtt a napirend elfogadásáról.

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

Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (……) számú rendelet-tervezete a 

fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési 
díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

2.) Tájékoztató  Ózd  város  kábítószerügyi  stratégiájának  időarányos 
megvalósulásáról

Előterjesztő: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

3.) Beszámoló  az  ÓZDSZOLG  Kht.  2005.  évi  tevékenységéről.  Javaslat  a 
mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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4.) Az  ÓZDSZOLG  Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

5.) Javaslat ÓZDSZOLG Kht. 2006. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

6.) Beszámoló  a  kommunális  városüzemeltetési  feladatok  2005.  évi 
teljesítéséről

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

7.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  ÓZDSZOLG  Kht.  közötti 
2006.  évi  városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó 
Megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

8.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  temetők  üzemeltetési  és  a  temetkezési 
szolgáltatás  költségeinek  megosztására  vonatkozó  számviteli 
szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

9.) Beszámoló  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Közhasznú  Társaság  2005.  évi 
egyszerűsített  éves beszámolójának elfogadására,  a  2006.  évi  üzleti  terv 
meghatározására

Előterjesztő: Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője

10.) Az Ózdi SPORTCENTRUM Közhasznú Társaság Közhasznúsági jelentése 
az alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője

11.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi SPORTCENTRUM Kht. 
közötti megállapodás 2006. évi jóváhagyására

Előterjesztő:  Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
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12.) Javaslat a közrend és vagyonvédelmi feladatok ellátására biztosított 6,6 M 
Ft felosztására

Előterjesztő: Közrendvédelmi Bizottság 

13.) Javaslat  az  Ózd  Közbiztonságáért  Alapítvány  Alapító  Okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Polgármester

14.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetője  részére  2005.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és 2006. évi díjazására 

Előterjesztő:  Polgármester

15.) Javaslat  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Kht.  ügyvezetőjének  2006.  évi 
díjazására

Előterjesztő:  Polgármester

16.) Javaslat  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Közhasznú  Társaság 
könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

17.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjak adományozására 

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

18.) Javaslat  az  Újváros  Téri  Általános  Iskola  igazgatója  kinevezésének 
meghosszabbítására 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

19.) Javaslat  a  Csépány-Somsály  Általános  Művelődési  Központ  igazgatója 
kinevezésére 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság 

20.) Javaslat  a  Tanuszoda  Projekt  közbeszerzéséhez  az  ajánlattételi  felhívás 
tartalmának elfogadására

Előterjesztő:  Kiss Sándor alpolgármester
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21.) Javaslat  a  Tanuszoda  Projekt  Részvételi  felhívás  eredményeinek 
jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

22.) Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatási  szerződés 
módosítására

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

23.) Javaslat  a  költségvetés  végrehajtását  segítő  intézkedéseket  tartalmazó 
33/KH/2006. (II.23.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Polgármester

24.) Beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Ózd város jegyzője

25.) Javaslat a Kovács Hagyó Gyula út térségében telekalakításra és ingatlan 
értékesítésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

26.) Javaslat  alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2006.  évi 
támogatására

Előterjesztők: Pénzügyi Bizottság
 Művelődési és Oktatási Bizottság 
 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

   Lakásügyi Társadalmi Bizottság

27.) Tájékoztató  az  Általános  Művelődési  Központ  épületének  műszaki 
állapotáról

Előterjesztő: Polgármester

28.) Javaslat az OTP Bank Rt. (3501 Miskolc, Szemere út 5.) helyiségigényének 
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
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29.) Javaslat  a  Kéttó  Kulturális,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (3700 
Kazincbarcika, Herbolyai út 57.) helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

30.) Javaslat a 2006-2007. évi szociális helyzet alapján történő bérbeadási lista-
tervezet jóváhagyására 

Előterjesztő: Lakásügyi Társadalmi Bizottság 

31.) Javaslat  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító 
Okiratának módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

32.) Javaslat szakképzést előkészítő évfolyam indítására

Előterjesztő:  Művelődési és Oktatási Bizottság

33.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

Előterjesztő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Club elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (……)  számú  rendelet-tervezete  a 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj 
és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól 

Zsolnai Piroska úgy gondolja, az előterjesztés elég részletesen tartalmazza, hogy 
a törvényi kötelezettségnek tesznek eleget a rendelet megalkotásával. Módosító 
javaslatot tesz a 6. § (2) bekezdéséhez, miszerint az első tanévben a térítési díj 
mértéke a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított  kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának 20 %-a. Az eredeti előterjesztés 20-40 %-ot tartalmazott, mivel 
az  első  évben nem lehet  még tudni,  hogy milyen eredményt  ér  el  a  tanuló. 
Hozzáteszi,  az  előterjesztést  a  szakképzést  folytató intézmények szakértőinek 
bevonásával készítette el a Művelődési és Sport Ügyosztály.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását javasolja.
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Kiss  Sándor kéri,  a  módosítással  együtt  szavazzanak  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
15/2006. (V.31.) számú rendelete

a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő
térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól 

Ózd Város Önkormányzata a közoktatásról szóló – többször módosított - 1993. 
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdésének b) pontjában, 
117.  §  (4)  bekezdésében,  valamint  a  124.  §  (21)  bekezdésének a)  pontjában 
kapott  felhatalmazás  alapján  a  fenntartásában  működő  nevelési-oktatási 
intézményekben  a  térítési  díj  és  a  tandíj  megállapításának  és  fizetésének 
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a.) az önkormányzat fenntartásában működő:

- óvodákra
- általános iskolákra
- szakközépiskolákra, szakiskolákra, (továbbiakban együtt: 

szakképző iskola)
- nevelési tanácsadóra  
(a továbbiakban együtt: nevelési- oktatási intézmények)

b.) a nevelési-oktatási intézmények szolgáltatásait igénybevevő:gyermekekre, 
tanulókra, szüleikre, gyámjára (továbbiakban: szülő).

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

2. §

(1) Az ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett az iskola - a megállapított 
időkereten belül - ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezheti 
meg  azokat  a  diákköröket,  amelyekben  a  tanulók  a  kötelező  tanórai 
foglalkozásokat  kiegészítő  vagy  ahhoz  szorosan  kapcsolódó  ismereteket 
sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja a továbbtanulás előkészítése.
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(2) A  tanuló  a  10.  évfolyam  befejezéséig  ingyenesen  veheti  igénybe  a 
napközis, az iskolaotthonos és a tanulószobai foglalkozást. 

(3) Ingyenesen részt vehet a tanuló az iskola által szervezett és meghirdetett:
- tanulmányi 
- szakmai  és
- sport versenyeken 

(4) A sajátos nevelési igényű tanulónak az oktatásban való részvétel minden 
esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanulók részére ingyenes a második 
szakképesítés megszerzése. 

(5) Ingyenes  a  fejlesztő  felkészítés  és  a  pedagógiai  szakszolgálatok 
igénybevétele.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
és a díjfizetési kötelezettség 

3. §

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a 
helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítéskötelesek az ebben a címben 
meghatározott  szolgáltatások,  s  azok  igénybevételéért  a  4-9.  §-ban  megjelölt 
díjakat kell fizetni. A térítési díjat  a 4. § - 9. § alkalmazásával az intézmény 
vezetője állapítja meg.

4. §

(1) Térítéskötelesek a megállapított tanórán és az időkereten kívüli - a tanulók 
érdeklődése,  igénye  alapján  szervezett  -  foglalkozások, valamint  az 
intézmény pedagógiai  programjában nem szereplő  művészeti  csoportban 
való részvétel. 

(2) A térítési díj  mértéke tanévenként,  a szakmai feladatra a tanévkezdéskor 
számított  kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 %-a. 

 
5. §

(1) Térítéskötelesek  a  KT.   114.  §-ában  fel  nem  sorolt  tanórán  kívüli 
foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai 
szakképzési évfolyamon a tanulószoba.

(2) A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra a tanévkezdéskor 
számított kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 %-a. 
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6. §

(1) A  felnőttoktatásban  térítéskötelesek   a  tizenegyedik  évfolyamtól  a 
szakközépiskolában,  valamint  a  szakközépiskolában  vagy  szakiskolában 
első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon a 114. § (1) 
bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.

(2) Az első tanévben térítési díj mértéke a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 
számított   kiadások  egy  tanulóra  jutó  hányadának  20  %-a.  A második 
tanévtől  a  térítési  díj  mértéke  szakmai  feladatra  –  a  tanévkezdéskor 
számított -  kiadások egy tanulóra jutó hányadának.

- 20 %- a 4,51 tanulmányi átlag felett,  
- 25 %- a 3,51-4,50 tanulmányi átlag, 
- 30 %- a 2,51-3,50 tanulmányi átlag,
- 35 %- a 2,00-2,50 tanulmányi átlag, 
- 40 %- a elégtelen tanulmányi átlag esetén.

7. §

(1) Térítéskötelesek  a  szakközépiskolában  a  tizenegyedik  évfolyamtól 
kezdődően,  továbbá  szakközépiskolában,  szakiskolában  a  szakképzési 
évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 
második alkalommal történő megismétlésekor a Kt.114. § (1) bekezdés b)-
c) pontjában meghatározottak.

(2) A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 
számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25 %-a. 

(3) A (1) bekezdésben foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében 
is alkalmazni kell azzal, hogy a térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra 
a tanévkezdésekor számított kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-
a.

8. §

A gyermek,  tanuló  a  nevelési-oktatási  intézményben  igénybe  vett  étkezésért 
jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

9. §

(1) Azoknak,  akik  a  2005/2006-os  tanévben  kezdik  meg  a  második 
szakképzésüket, térítési díjat kell fizetniük.
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(2)  A térítési  díj  mértéke tanévenként  a  szakmai  feladatra  jutó kiadások egy 
tanulóra eső hányadának 15 %-a. A szakmai vizsga díja a normatív állami 
támogatásban egy főre jutó szakképesítő vizsga támogatási összege.

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a tandíj-fizetési 
kötelezettség

10. §

(1) Az  önkormányzat  által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményekben, 
továbbá a helyi  önkormányzati  feladatellátás  keretében tandíjért  igénybe 
vehető szolgáltatások:
a) A  Kt.  114-115.  §  -  ban  meghatározott  kivétellel  szakképesítés 

megszerzésekor a 114. §. (1) bekezdésének b.) pontjában felsoroltak,

b) az  óvodában,  az  iskolában  a  nevelési,  illetőleg  a  pedagógiai 
programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó 
nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,

c) szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a 
szakközépiskolában  vagy  szakiskolában  a  szakképzési  évfolyamon 
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik 
és  további  alkalommal  történő  megismétlésekor  a  Kt.  114.  §  (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározottak.

 
d) A  tanulói  jogviszony  megszűnése  után  megkezdett  alapműveltségi 

vizsga, érettségi és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótvizsgát is 
-, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem 
fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. A vizsgadíj 
mértéke nem haladhatja meg a szakmai (vizsgáztatási)  feladatra jutó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

(2) Az (1)  bekezdés c)  és  d)  pontjában foglaltakat  a  felnőttoktatásban részt 
vevők tekintetében is alkalmazni kell.

11. §

(1) A  tandíj  mértéke  tanévenként  a  szakmai  feladatra  a  tanévkezdéskor 
számított   kiadások  egy  tanulóra  jutó  hányada.  A  tandíj  összegét  az 
intézmény vezetője állapítja meg.

(2) A tandíjat  -  vállalkozás  alapján  folyó  nevelés,  oktatás  kivételével  -  a 
tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. Kitűnő, jeles, jó átlagú 
tanulmányi eredmény alapján, illetve országos tanulmányi versenyen elért 
1-10. helyezése alapján a tandíj alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti 
meg a tanulót.
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(3) A tanulmányi versenyen elért eredmény alapján megállapított kedvezmény 
a tanulót egy tanéven át illeti meg.

(4) Az intézmény vezetője által megállapított kedvezmény mértéke legfeljebb 
30 % lehet.

Szociális kedvezmények 

12. §

(1) A tanuló szociális  helyzete  alapján a  térítési  díj  és  a  tandíj  alapösszege 
kérelemre legfeljebb 30 % -kal csökkenthető.

(2) Szociális  helyzete  alapján  nem  adható  kedvezmény  annak  a  tanulónak, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér 
másfélszeresét eléri vagy meghaladja.

(3) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének 
megállapításáról az intézmény vezetője dönt.

(4) A  kedvezmény  mértékének  megállapításánál  a  kiskorú  és  a  nagykorú 
eltartott tanulóknál a szülők (gondviselők) vagyoni helyzetét, az eltartásáról 
önmaga  gondoskodó  nagykorú  tanuló  esetében  a  tanuló  vagyoni  és 
jövedelmi viszonyát kell figyelembe venni.

Közös rendelkezések
13. §

(1) Az egy tanulónak megállapítható - a tanulmányi eredmény alapján járó és a 
szociális helyzet alapján adható - kedvezmény mértéke együttesen a térítési 
díj, a tandíj alapösszegének 50 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az  intézmény  vezetője  az  e  rendeletben  felsorolt  pedagógiai 
szolgáltatásokra vonatkozó, és a megállapítást követő tanévben fizetendő 
térítési díj és tandíj alapösszegét minden év április 30-ig határozza meg, és 
erről május 31-ig tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.

(3) Az  intézmény  vezetője  a  megállapított  térítési  díjak  és  tandíjak 
alapösszegéről,  valamint  az  e  rendelet  szerint  a  tanulmányi  eredmények 
alapján járó, illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a 
térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja:

a) az intézményi képzésben résztvevő tanulókat minden év június 15-ig,
b) az  intézménybe  felvételre  jelentkező  tanulókat  a  felvételi 

követelményekről szóló tájékoztató során.
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(4) Az  intézmény  vezetője  a  tanuló  által  fizetendő  térítési  díj  és  tandíj 
összegéről határozatban értesíti a szülőt vagy nagykorú tanulót, megjelölve 
a  határozatban  a  tanuló  által  igénybe  vett  szolgáltatás  térítési  díjának, 
illetve  tandíjának  alapösszegét,  a  szociális  helyzet  és  a  tanulmányi 
eredmény  alapján  figyelembe  vett  kedvezmény  mértékét,  valamint  a 
jogorvoslat lehetőségét és módját. 

(5) A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen a KT-ben 
meghatározott jogorvoslatnak van helye.

14. §

(1) A térítési  díj  és  tandíj  összegét  a  tanulónak  két  részletben,  félévenként 
(szeptember  30-ig,  illetve  február  28-ig)  kell  megfizetnie  az  intézmény 
vezetője által megszabott időpontban és módon.

(2) Különösen indokolt esetben (betegség, haláleset, elemi kár, munkahely 
elvesztése, stb.) - kérelemre - az intézmény vezetője a tanulónak a fizetést 
havi részletekben is engedélyezheti.

(3) A  vizsgákkal  kapcsolatban  előírt  tandíj  és  térítési  díj  fizetési 
kötelezettségének  a  tanuló  az  intézmény  vezetője  által  megszabott 
időpontban egy összegben tesz eleget.

15. §

(1) A tanulói  jogviszony létesítésekor  (beiratkozáskor),  illetve  térítési-  vagy 
tandíjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésekor a tanuló illetve 
szülő köteles  írásban nyilatkozni  arról,  hogy a  szolgáltatás  a  jogerősen 
megállapított  térítési  díját,  tandíját  az  erre  megszabott  időben és módon 
megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és 
tandíj fizetésének elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.

(2) Az  intézmény  igazgatója  a  térítési  és  tandíj  megállapításával, 
megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.

(3) Nem  kell  tandíjat  és  térítési  díjat  fizetnie  az  állami  gondozásban  lévő 
tanulónak.

Vegyes rendelkezések
16. §

(1) E  rendelet  alkalmazásában  jövedelem:  a  magánszemélyek  jövedelem-
adójáról  szóló  törvényben  jövedelemként  meghatározott  vagyon  érték 
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(bevétel)  munkavállalói  járadékkal,  személyi  jövedelemadóval, 
egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal,  valamint  a  magánszemélyek 
jövedelemadójáról  szóló  törvényben  elismert  költségekkel  csökkentett 
része,  függetlenül  attól,  hogy  az  adómentesnek  vagy  adókötelesnek 
minősül.

(2) Azok  a  tanulók,  akik  tanulói  jogviszonyukat  a  2005/2006-os  tanévet 
megelőzően  létesítették,  annak  fennállásáig  vagy  ha  az  számukra 
kedvezőbb, a tanulói jogviszony létesítésekor hatályban lévő rendelkezések 
szerint  vehetik  igénybe  a  közoktatási  törvényben  meghatározott 
szolgáltatásokat.  E  rendelkezés  nem  alkalmazható,  ha  a  tanuló  az  első 
évfolyamot  azért  ismétli,  mert  a  tanulmányi  követelményeket  nem 
teljesítette.

17. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

2.) napirend

Tájékoztató  Ózd  város  kábítószerügyi  stratégiájának  időarányos 
megvalósulásáról

Pinkóczi  József megköszöni  a  tájékoztató  elkészítését  a  Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumnak. Kéri a testület tagjait, hogy a tájékoztatót színvonalának 
megfelelően kezeljék a kérdést, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz a 
stratégiát illetően. Amennyiben nem figyelnek oda a társadalmi szervezetek, a 
rendőrség,  az  egészségügy,  a  család,  akkor  a  megtett  intézkedések, 
megmozdulások  semmivé  válnak.  Hangsúlyozza,  a  rendőrség  ebben  a 
témakörben nagyon komoly lépéseket tesz, nem a prevenció felé mozdulnak el, 
hanem a realitás talaján mozognak, a terjesztéssel és fogyasztással foglalkozó 
egyéneket igyekeznek „begyűjteni”. Egy korábbi testületi ülésen tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a múlt évben komolyan elkezdtek foglalkozni a kábítószer 
helyzettel,  próbáltak  olyan  erőket  összevonni,  amellyel  elmozdulások 
történhetnek.  Nagyon  komoly  előkészítést  követően  drog  futárokat  fogtak  el 
Borsodnádasd és Ózd területén, akik jelenleg büntetésüket várják. Biztos benne, 
hogy a kábítószer bűnözést nem tudták felszámolnia városban, de a rendőrség 
vezetése  mindent  megtesz  a  lokalizálás  érdekében,  azért,  hogy  a  lakossági 
elvárásoknak meg tudjanak felelni.

Kiss Sándor gratulál az egyeztető fórumnak a végzett munkájáért. Hozzáteszi, 
célként  kell  elérni,  hogy  a  civil  szféra  is  foglalkozzon  a  témával.  Kéri  a 
tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
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3.) napirend

Beszámoló az ÓZDSZOLG Kht. 2005. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg 
megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja 
az előterjesztés elfogadását.

dr.  Horogh  Lajos hangsúlyozza,  világosan  látni  kell,  hogy  bizonyos  nem 
kívánatos változások történtek az ÓZDSZOLG Kht-nál  az elmúlt  egy évben. 
Példaként  említi,  hogy  az  eladósodottsági  mutató  79,9  %-ról  315  %-ra 
növekedett, amely igen jelentős. Az eladósodottsági mutatót a kötelezettségek és 
a  saját  tőke  hányadosa  alkotja,  amelyet  meg  kell  szorozni  100-al.  Szintén 
kedvezőtlen, hogy a kötelezettségek több, mint 120 M Ft-tal nőttek egy év alatt, 
ugyanakkor a tőkeerősség 16,6 %-ra csökkent. A befektetett eszközök fedezete 
49,6 %-ról 34,7 %-ra csökkent. Az eredmény az előző évhez viszonyítva 13 M 
Ft-tal  romlott.  Az  önkormányzat  rekord  összegű  támogatást  nyújtott  a  Kht. 
számára 282 M Ft-os összeggel.  Ha ezeket  a  mutatókat  elemzik,  akkor  nem 
mondhatják, hogy minden rendben van a cégnél, ellentétben a bizottsági elnök 
úrral akik a bizottságban egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását. 
Mindezekkel szemben a cég bankbetéte 75 M Ft-ra növekedett. Nem tudja miért 
nem költötték el az összeget. A személyi jellegű kifizetéseknél a bérköltségek 18 
%-kal  növekedtek,  ami  nem  megszokott  a  mai  körülmények  között. 
Amennyiben  ezeket  a  gazdasági  mutatókat  figyelembe  veszik,  akkor 
megállapítható, hogy a romlás egyértelmű. Ugyanakkor vannak biztató jelek is, 
amelyek a végzett feladatok színvonalának emelkedésével járnak. 

Filipcsin Károly úgy érzi,  ezt az ügyet személy szerint rá hegyezték ki.  Úgy 
gondolja, egész más a háttér, mint ami a Horogh úr által elmondottakból kiderül. 
Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  bizottsági  ülések  nyilvánosak,  ott  végig  lehet 
hallgatni  a  lefolytatott  vitát,  mert  a  testületi  ülésen  csak  a  bizottság  által 
meghozott döntést ismertetik az elnökök.

Rontó József szerint a minőségi tevékenységnek - amit a cégnél tapasztalnak a 
munkavégzés során - a város valamennyi lakója örül. A gazdálkodás egy másik 
kérdés. Gratulál a Kht. vezetésének ahhoz a bátorsághoz, amelyet a bérek körül 
megvalósítottak,  ugyanis  az  elmúlt  25  évben  saját  hatáskörben  24  %-os 
bérnövekedés  1  év  alatt  a  szellemi  foglalkozásúk  körében  nem történt.  Úgy 
gondolja, várospolitikai szempontból a munkáltatói jogkört gyakorló testületnek 
a  jelenlegi  gyakorlatot  kell  folytatnia.  Jó  lenne  tudni,  hogy  a  következő 
időszakban melyik ágazatnál, intézménynél kell ilyen arányú bérfejlesztéseket 
megvalósítani.  Már  csak  azért  is,  mert  nemcsak a  közszférában,  hanem más 
területeken  is  rendkívül  alacsonyak  a  bérek,  és  amíg  ezek  növekedése  nem 
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várható, addig a fiatal munkaerők megtartására sincs remény. Hangsúlyozza, a 
testületnek  kötelessége  ezt  a  látványos  és  nagyon  mérvadó  bérfejlesztést 
kiterjeszteni a többi ágazatra is.

Bárdos  István személy  szerint  jól  ismeri  az  ÓZDSZOLG Kht  működését.  A 
megkapott  előterjesztés  részletes  és  terjedelmes,  a  kívülállóknak  átfogó  és 
hiteles képet ad az elmúlt évről. Aki viszont ismeri a belső viszonyokat azt is 
láthatja, hogy a Kht. igyekszik az elvárásoknak megfelelni. Amennyiben az 1 
évvel ezelőtti helyzetet összehasonlítják a mostanival, akkor elmondható, hogy 
jelentős,  pozitív  változás  történt  a  kezdeti  nehézségek ellenére.  Ma már  egy 
rendezett  telephelyet,  egy  belső  struktúra  felépítést  találhatnak  a  cégnél. 
Mindezek mellett jelentős bérfeszültséget is rögtönöztek az Ózdi Ingatlankezelő 
Iroda  és  az  Ózdi  KOMSZOLG Kht.  dolgozói  között,  a  szakmunkások  és  a 
vezető beosztásúak elhúztak egymás mellett. Ezt mindenképpen orvosolni kell, 
mert a színvonalat csak jó hangulati állapotban lévő dolgozókkal lehet emelni. 
Ezt  kezdte  el  most  az  ÓZDSZOLG  Kht.  A  maga  részéről  támogatja  az 
előterjesztés elfogadását.

dr.  Horogh  Lajos elmondja,  egy  éves  munkáról  szóló  beszámoló  tartalmát 
törvény írja elő. A jelenlegi anyag is tartalmazza a megfelelő adatokat, amelyek 
a tervhez, tényhez és az előző évekhez hasonlítható. Ha ezeket összehasonlítják, 
csak romlást lehet megállapítani. Akkor döntsék el, hogy a beszámolási rendszer 
rossz  vagy  az  általános  megítélés  a  meghatározó.  Úgy  gondolja,  annyi 
fáradtságot  kell  venni,  hogy  a  megfelelő  következtetéseket  levonják.  Azzal 
egyetért, hogy a béreket a lehetőségek szerint növelni kell, de magukat csapják 
be, ha nem tárják fel a problémákat. Amennyiben úgy hagyják jóvá, hogy nem 
teszik  szóvá  a  problémákat,  akkor  felelőtlen  munkát  végez  a  testület.  Az 
adatokat  alaposan  összehasonlította  az  előző  évi  adatokkal  és  az  elmondott 
következtetéseket vonta le. Figyelemmel kíséri a Kht. munkáját, ő is elismeri azt 
ami az utóbbi egy évben történt, de nem hallgathatják el a dolgokat. 

Nagybalyi  Géza úgy  gondolja  látni  kell  a  fejlesztéseket,  beruházásokat, 
gépvásárlásokat,  de  nyilvánvaló,  hogy  a  testület  támogatása  mellett  is  hitel 
felvételére  szorult  az  ÓZDSZOLG Kht  azért,  hogy a feladatokat  végre tudja 
hajtani. Tény, hogy nemcsak a minőségi, hanem a mennyiségi munka is javult, 
és ha betérnek a telephelyre, akkor európai színvonalú körülményeket találnak. 
Nyilvánvaló, hogy ez pénzbe került, amihez hiteleket kellett igénybe venni. A 
városüzemeltetési munkában minőségi javulást tapasztaltak az elmúlt 20 évhez 
viszonyítva.  Azt  hiszi  minden  képviselőtársa  egyetért  azzal,  hogyha  a 
problémáikkal  az  ÓZDSZOLG Kht-hoz  fordulnak -  még ha  nincs  is  pénz  a 
feladat végrehajtására - segítenek a probléma megoldásában. Egyetért Horogh 
Lajossal, hogyha csak a számszaki mutatókat nézik, akkor az negatív képet fest, 
de  a  város  fejlődése  érdekében  olyan  eredmények  születtek,  amelyeket  a 
táblázatok nem tartalmaznak.  Reményét  fejezi  ki,  hogy a következő években 
más tendenciát fognak tapasztalni.
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dr. Kormos Imre ismerteti, az Ózdi Ingatlankezelő Irodát hozzácsatolták az Ózdi 
KOMSZOLG Kht-hoz. Ilyen beszámolót eddig csak az Ózdi KOMSZOLG Kht-
nak  kellett  készítenie,  az  Ingatlankezelő  Irodának  nem,  ezért  a  két  cég 
összevonásával az adatok is összetevődtek. Elmondja, a fizetések tekintetében 
az Ingatlankezelő Iroda dolgozói magasabb bérrel rendelkeztek. 

Erdősi  János más  irányból  közelíti  meg  a  témát.  Az  biztos,  hogy  a  cég 
kötelezettségei növekedtek, de meg kell nézni, hogy miért. Kéri, ne marasztalják 
el a céget azért, ami a város fejlődését előre viszi. A kötelezettség többek között 
abból adódnak, hogy gépkocsit lízingeltek. A bér jellegű költségeknél javultak a 
viszonyok, de nem 24 %-kal, mert ebben benne van az előző két vezető cégtől 
való  eltávozásának  költsége  is.  Úgy  gondolja,  ha  valaki  rendszeresen  jár  a 
céghez, az észreveszi milyen mértékben javult a dolgozók komfortérzete, ami a 
jó  munkahelyi  hangulatot,  közérzetet  javítja,  a  teljesítményt  is  fokozza.  Úgy 
gondolja,  így lehet eredményesen dolgozni.  Arra a kérdésre, hogy miért  nem 
szerepelnek az  előterjesztésben további  adatok,  elmondja,  így  is  18  oldal  az 
anyag, amennyiben a képviselők által jelzett dolgokat is beírták volna, akkor kb. 
40-50  oldal  lenne  előttük,  amelybe  szerinte  belezavarodnának.  Ő  el  tudja 
fogadni  ezt  a  tartalmat.  Amennyiben kíváncsiak  több részletre,  akkor  a  Kht. 
vezetése szívesen válaszol minden feltett kérdésre. Mindezeken túlmenően meg 
kell  nézni,  hogy a városban hogyan tevékenykedik a Kht.  Most  lehet  igazán 
látni,  hogy  a  parkok,  közterületek  rendben  vannak,  az  utcákat  folyamatosan 
takarítják.  Úgy  gondolja,  a  Kht.  vezetése  és  dolgozói  minden  dicséretet 
megérdemelnek.

Kovács  Béla véleménye,  hogy  a  számokon  túlmenően  egy  cég  működését 
elsősorban  a  szerint  lehet  megítélni  milyen  munkaerővel  dolgozik,  milyen 
gépeket  használ  és  csak  ezt  követően  lehet  bizonyos  számszaki  dolgokba 
belekapaszkodni.  Évek  óta  gond  volt,  hogy  az  ÓZDSZOLG  Kht.  elődje,  a 
KOMSZOLG Kht. soha nem kapott annyi pénzt, mint amennyire szüksége lett 
volna. Az év vége felé mindig több 10 M Ft-os támogatást biztosítottak számára. 
A bérköltségeket illetően a  két cégnél valóban voltak feszültségek, ezt próbálták 
kiegyenlíteni,  amely megítélése szerint  még most  sincs összhangban.  Ő csak 
becsülni tudja, hogy egy több diplomás csoportvezető a cégnél dolgozik és nem 
ment  el  Budapestre  az  itt  keresett  összegnek  a  háromszorosáért  dolgozni. 
Összességében a számszaki rendben vannak anomáliák, de jól fogalmazta meg a 
Felügyelő Bizottság elnöke, hogy nem teljesen reális az anyag, mert az előző 
évben még két különálló szervezetről volt szó.

Rontó József szerint  a  Felügyelő Bizottság elnökének kiegészítését  mindenki 
reálisan tudomásul vette. Elhangzott, hogy a számszaki problémákat észlelték a 
bizottságok, de szeretné világossá tenni, hogy nem bizottsági irányítás alatt áll a 
város. Éppen ezért a testületben helyet foglalóknak is joguk van kérdést intézni 
az illetékesekhez.
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dr.  Horogh  Lajos szerint  a  mérleg  megállapítása,  az  eredménykimutatás 
jóváhagyása, gazdálkodása alapján világosan látható, hogy a gazdálkodásban, az 
eredményekben vannak gondok.  A Kht.  vezetésének munkáját  pozitívan  ítéli 
meg, de felhívja a figyelmüket a problémákra.

dr. Szemere Endre végighallgatta a hozzászólásokat és megerősítve érzi magát 
abban, hogy azon az úton kell  tovább haladnia a cégnek, amelyiken elindult. 
Tovább  kell  haladni,  aminek  egy  jobb  gazdálkodás  lesz  az  eredménye.  A 
társaság  jegyzett  tőkéje  20  M  Ft,  ehhez  képest  kell  a  dolgokat  vizsgálni. 
Lízingeltek  egy  teherautót,  amelynek  a  vételára  24  M  Ft  és  ez  a  testület 
jóváhagyásával történt. Az idén újabbat fognak lízingelni, tehát a tőkemutatók 
romlani fognak. Ez nem így történne, ha megemelnék a társaság jegyzett tőkéjét. 
A bankbetét a Bartók Béla úti lakásbérlemények óvadékaiból adódik, amit egy 
elkülönített számlába vissza kell forgatni és nem használhatják fel.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

161/SzÜ. 102/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló az ÓZDSZOLG KHT 2005 évi tevékenységéről.  A mérleg 
megállapítása és eredmény-kimutatás jóváhagyása

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

Az ÓZDSZOLG KHT 2005. évi éves beszámolóját, mely 
276.369 e Ft-os mérlegfőösszeget és
-   1.788 e Ft-os mérleg szerinti eredményt

tartalmaz, jóváhagyja.

A 2005. évi mérleg szerinti eredmény 2006. január 1-jén az eredménytartalékba 
kerül átvezetésre.
A Kht ügyvezetője a 2005. évi Éves beszámolót és a Kiegészítő mellékletet az 
illetékes  cégbíróságnak,  valamint  az  Igazságügyi  Minisztérium 
Cégnyilvántartási  és  Céginformációs  szolgálatának  megküldi  és  a  2005.  évi 
Társasági adó bevallását az illetékes adhatóságnak benyújtja.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht.
Határidő: 2006. május 31.
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4.) napirend

Az  ÓZDSZOLG  Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

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

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

161/SzÜ. 103/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Az  ÓZDSZOLG Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

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

1. A melléklet szerinti közhasznúsági jelentést jóváhagyja

2. A KHT közhasznúsági  jelentését  az  önkormányzati  rendelet  kihirdetésére 
vonatkozó  szabályokkal azonos módon nyilvánosságra hozza.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

5.) napirend

Javaslat ÓZDSZOLG Kht. 2006. évi üzleti tervének elfogadására 

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

dr. Horogh Lajos hangsúlyozza, az előterjesztés 1. oldala tartalmazza az üzleti 
tervet,  valamint  azt,  hogy kérik  az  előterjesztés  jóváhagyását.  Kérdése,  hogy 
képezheti  ez a pár számadat a cég jövő évi tervét? Ő mindig azt tapasztalta, 
hogyha letesznek egy tervet, azt bizonyítani is szükséges. A jelenlegi anyag nem 
tartalmaz  összehasonlítást  az  előző  évek  adataihoz  képest,  hanem 
konkrétumokat tartalmaz. A bevételek a 2005. évihez képest 802 M Ft-ról 762 M 
Ft-ra csökkentek. Megállapítható, hogy 40 M Ft-tal lett kevesebb az árbevétel. 
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Kérdése,  hogy  miért?  Önkormányzati  támogatás  szintén  van,  amely  igen 
jelentős.  Ha  megnézik  az  adatokat  az  is  látható,  hogy  a  személyi  jellegű 
juttatások az összes bevételnek az 59,5 %-át teszik ki. A pénzügyi műveletek 
eredménye az előző évben 11 M Ft, most pedig lecsökkent 1,7 M Ft-ra. Kérdése, 
mik változtak meg a pénzügyi műveleteknél, amik miatt ez bekövetkezik? Nem 
tudja, hogy a rendkívüli eredmények milyen alapossággal lettek felmérve, mert a 
tavalyi  17  M  Ft  helyett  5  M  Ft  szerepel  a  tervmutatóban.  Az  üzemi 
eredményekből  következően  ezek  a  csökkenések  eredményezik  azt,  hogy  az 
adózás előtti eredmény csökken. Egy közhasznú társaságnál nem a nyerészkedés 
a  meghatározó,  hanem  a  rábízott  feladatok  megfelelő  színvonalon  történő 
teljesítése. Vannak olyan nyitott kérdések, amelynek világosan nem látja az okát, 
azt,  hogy mi  miatt  következett  be.  Ha ebből  lehet  jó  2006.  évi  üzleti  tervet 
készíteni, akkor elfogadja, de szerinte sok mindenre nincs válasz.

dr. Szemere Endre elmondja, az üzleti terv a szakmai szabályok szerint készült. 
A terv  azért  alacsonyabb,  mert  kevesebb  a  pénz,  pl.  megvásárolták  az  IKI 
követelés állományát 21 M Ft-ért. Nagyon óvatosan és megfontoltan terveznek, 
mert rengeteg a bizonytalanság.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

388/SzÜ. 104/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. 2006. évi üzleti tervének elfogadása

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

A Társaság  2006.  évi  üzleti  tervét  a  jelen  határozat  mellékletében  foglaltak 
szerint jóváhagyja.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2006. december 31.
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ÓZDSZOLG KHT 2006.évi üzleti terve
e Ft-ban

Feladat megnevezése
Bevételek

önkormányzati támogatás közhasznú fogl.
működési fejlesztési önk-i állami

közcélú 
fogl.

közmunka
önk-i állami

HEFOP 
pályázat

saját 
árbevétel

Bevétel összesen Kiadás összesen

1.Temetkezési Gond. 1 532 2 807 5 054 62 212 71 605 70 105
2.Piacfelügyelet 18 472 18 472 17 472
3.Városüzem.részleg 158 200 5 000 11 107 20 349 35 382 4 570 79 781 0 6 202 320 591 341 891
  utak.járdák karbant. 27 000 3 830 7 017 1 700 39 547 48 847

 autóbuszmegáll.karb. 1 000 2 298 4 210 300 7 808 7 808

 játszóterek karbantart. 1 000 1 532 2 807 300 5 639 5 639

 belvízrend.feladatok 5 500 3 447 6 315 202 15 464 15 464

 forgalomtech.feladatok 4 000 300 4 300 4 300

 hidak,korlátok karbant. 1 000 200 1 200 1 200

 nyilv.WC-k üzmelt. 4 000 4 000 4 000

 utak tisztítása (téli) 26 000 5 000 10 109 1 750 42 859 42 859

 utak tisztítása (nyári) 7 000 25 273 850 33 123 33 123

 közvilágítás 55 200 55 200 62 200

 gyepmesteri szolg. 6 500 600 7 100 12 100

 települési vízell. 4 500 4 500 4 500

 közter.rágcs.ment. 1 000 1 000 1 000

 müalk.karbantart. 0 0

müködési célfeladatok 14 500 14 500 14 500

közmunkaprogram 4 570 79 781 84 351 84 351

4.Zöldfel.gazd.részl. 45 000 5 000 1 134 9 126 30 327 0 0 29 220 3 682 123 489 130 489
 zöldfelület gazd. 37 000 5 000 567 4 563 20 218 2 642 69 990 76 990

 erdőgazdálkodás 8 000 567 4 563 10 109 1 040 24 279 24 279

HEFOP pályázat 29 220 29 220 29 220

5.Bérbeadás 21 400 0 766 1 403 0 0 0 0 150 379 173 948 150 548
 közterület haszn. 4 750 4 750 2 750

 haszonbérlet 1 250 1 250 850

 bérlemény hasznosítás 21 400 766 1 403 144 379 167 948 146 948

6.Egyéb 4 000 0 0 0 0 0 0 0 59 000 63 000 60 600
egyéb váll.tevékenység 53 000 53 000 50 600

vk.-k komm.feladatai 4 000 6 000 10 000 10 000

Összesen 228 600 10 000 14 539 33 685 70 763 4 570 79 781 29 220 299 947 771 105 771 105

A 288.800 e Ft. saját árbevétel tartalmaz 5.147 e Ft fejlesztési célra kapott elhatárolt támogatást,

mely rendkívüli bevételként kerül elszámolásra.



6.) napirend

Beszámoló a kommunális városüzemeltetési feladatok 2005. évi teljesítéséről

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Pénzügy Bizottság és a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést átvitatta, 
a területi képviselők elmondták véleményeiket, így összességében a bizottságok 
egyhangúlag támogatják a beszámoló elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

173/SzÜ. 105/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló  a  kommunális  városüzemeltetési  feladatok  2005.  évi 
teljesítéséről

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámoló a kommunális 
városüzemeltetési  feladatok  2005.  évi  teljesítéséről  tárgyú  előterjesztést 
megvitatta és az abban foglaltakat elfogadta.

7.) napirend

Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti 2006. évi 
városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó  Megállapodás 
jóváhagyására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Pénzügy  Bizottság  és  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag  támogatja.  Hozzáteszi,  a  javaslat 
elkészítését komoly egyeztetés előzte meg.

dr. Horogh Lajos elmondja, a megállapodás 10. pontjában az szerepel, hogy 188 
M Ft összegű működési támogatást nyújtanak. Ha megnézik a 2006. évi tervet, 
abban más számadat szerepel. Kéri, magyarázzák meg az eltérés okát. Kérdése, 
miért kell beírni a megállapodásba az autópálya-, reptérépítését, amikor kicsi a 
valószínűsége annak,  hogy ezek építésére  sor  fog kerülni?  Ki  kellene belőle 
hagyni továbbá az épületre, hídra, közműre vonatkozó dolgokat, mert ezek nem 
ide tartoznak. A 4.1 pontban szerepel a növénytermelési szolgáltatás, azon belül 
pedig a játszóterek karbantartása. Lehet, hogy ez országos hiba, de szerinte nem 
igazán illik a játszótérépítés a növénytermeléshez. Nem tudja szükség van-e az 
1. számú mellékletre, de ha igen, akkor az legyen a megállapodás mellett. Ebből 



lehet  ugyanis  látni,  hogy  mekkora  értékű  vagyon  van  átadva  működtetésre. 
Pontosítani kellene milyen és mennyi támogatást ad az önkormányzat és csak 
olyanokat fogalmazzanak meg, amit elvárnak. 

Fazekas Zoltán ismerteti, a bizottsági ülésen javasolta, hogy a 10.3. pontban a 
pótköltségvetés kifejezést javítsák költségvetési rendelet módosításra. Kérdése, 
hogy ez a kiküldött anyagban pontosítva van-e?

Obbágy  Csaba hiányolja  az  előterjesztésből  a  Tábla  és  Sajóvárkony 
településrészt összekötő vasúti felüljárót. Több évtizedes problémáról van szó, 
jó néhány alkalommal bejárás is történt ebben az ügyben. Jelenleg ott tartanak, 
hogy a tulajdonjog a MÁV Zrt-é, ugyanakkor az ÓZDSZOLG Kht. végez ott 
karbantartást.  Javaslatként  hangzott  el,  hogy az ÓZDSZOLG Kht.  közösen a 
MÁV  Zrt-vel  kössön  szerződést  a  munkákkal  kapcsolatban,  pl.  világítás, 
talajvíz, esővíz eltávolítása. Tervezik is, de ezt dokumentálva nem látja. Örömét 
fejezné ki, ha a megállapodásba ez is bekerülne. Hozzá kellene kezdeni az átjáró 
kialakításához,  de  legalábbis  a  tervek  elkészítéséhez.  Olvasta  az 
előterjesztésben,  hogy  célszerű  egy  átfogó  elemzést  készíteni  a  város 
csapadékvíz-rendszerére  vonatkozóan.  Ezt  nagyon  üdvözli,  mert  a  belvíz 
probléma jelentősen sújtja Sajóvárkony térségét is.

dr. Szemere Endre az eddig feltett kérdésekre válaszában elmondja, az autópálya 
építés  azért  szerepel  a  megállapodásban,  mert  a  tevékenységeket  egységes 
ágazati osztályozás szerint kell leírni. Ebből csak egy kis részt végeznek, ez az 
útépítés.  A  Horogh  úr  által  említett  különbség  abból  következik,  hogy  a 
megállapodás  a  városüzemeltetésre  vonatkozik,  a  jelenlegi  előterjesztésben 
pedig  a  ráfordítható  pénzösszeg  szerepel.  Vannak  pénzek,  amelyek  a 
bérgazdálkodáshoz kapcsolódnak, de ez az anyag a városüzemeltetésről szól. Az 
átjáró  nem az  ÓZDSZOLG Kht-é  de  annak  ellenére,  hogy  fedezet  nincs  rá, 
igyekeznek azt karbantartani.

Nagybalyi Géza úgy gondolja, aki átfutotta a 2. számú mellékletet, az talán az 
előző  két  napirendi  pontban  tárgyaltakra  is  kap  némi  választ,  mert  az 
üzemeltetésre átadott ingatlanokról és tárgyi eszközökről van szó. A táblázatban 
fellelhető az eszközök beszerzési éve. Található közöttük olyan, amely nagyon 
régi, mégis dolgoznak vele. Csak gratulálni tud, hogy ilyen eszközparkkal még 
munkát tudnak végezni.

Filipcsin  Károly köszöni  Fazekas  Zoltán  észrevételét  a  pontosításra 
vonatkozóan, kéri ezt a szavazáskor figyelembe venni. 

Obbágy Csaba szerint teljesen mindegy hova teszik be a felüljárót,  csak már 
legyen ott. Hangsúlyozza, ne dolgozzon ingyen az ÓZDSZOLG Kht., kösse meg 
a  szerződést  a  MÁV-val,  a  MÁV pedig fizesse  meg az  Kht.  munkavégzését 
azért, mert évtizedes problémáról van szó. 
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Erdősi János egyetért Obbágy Csabával, de egy szerződés megkötéséhez mindig 
két fél  szükséges. Az egyik aki szolgáltat,  a másik aki fizet a szolgáltatásért. 
Egyetért  azzal,  hogy  az  ÓZDSZOLG  Kht.  keresse  meg  a  MÁV  Zrt-t,  és 
próbálkozzon. de nem szabad az ÓZDSZOLG Kht vezetésének hibájára róni, ha 
a próbálkozás sikertelen lesz.

Kiss  Sándor kérdése Obbágy Csabához,  hogy ragaszkodik-e  a  módosítás  szó 
szerinti  anyagba  foglalásához?  Kérhetik  az  ügyvezetőt,  hogy  vegye  fel  a 
kapcsolatot  a  MÁV  Zrt-vel,  de  ennyi  erővel  bármelyik  közterületet, 
kutyafuttatót, stb. beírhatnák a megállapodásba. 

Obbágy Csaba ismerteti, elkészítették a megállapodást a hivatalok szervekkel, a 
képviselőkkel, eljutottak addig, hogy a MÁV hajlandóságot mutat a fizetésre. 
Igaz ugyan, hogy ez nem közterület, de rengeteg ózdi állampolgár használja. A 
GE-be vagy a felüljárón lehet átjutni vagy az aluljárón, amelyen sötétedés után 
nem túl biztonságos közlekedni. Tábla képviselőasszonyával – Bertáné Várnay 
Ilonával - ezt előkészítették, az összes dokumentáció a Műszaki Ügyosztályon 
és  az  ÓZDSZOLG Kht-nál  is  megtalálható.  Elfogadja  azt,  amit  Kiss  Sándor 
alpolgármester úr javasol.

dr. Horogh Lajos nagyon fontosnak tartja, hogy egyértelműen legyen rögzítve 
milyen  támogatást  nyújt  az  önkormányzat  az  ÓZDSZOLG  Kht-nak.  Az 
önkormányzat a 4. pontban részletezett alaptevékenységek ellátására 188 M Ft-
ot biztosít a cégnek. Az üzleti terv B táblázata két részre van bontva: az alap és a 
vállalkozási  tevékenységre.  A harmadik  sorban  az  önkormányzati  támogatás 
szintén alapra és vállalkozóira van bontva, mint ahogy a 4. pontban is. Ebben az 
esetben  jön  ki  a  257,7  M  Ft.  Lehet,  hogy  akkor  valami  rosszul  van 
megfogalmazva, ami lecsökkenti 188 M Ft-ra?

dr. Szemere Endre hangsúlyozza, ez a megállapodás a város üzemeletetéséről 
szól. Ehhez nem tud többet hozzátenni, úgy érzi szakmai választ adott az előző 
hozzászólásában.

dr.  Horogh  Lajos számára  akkor  sem egyértelmű.  A 4.  pont  tartalmazza  az 
alaptevékenységet  és  a  vállalkozói  tevékenységet.  Mind  a  kettő  szerepel  a 
tervben is.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 6 igen, 13 nem, 2 tartózkodás mellett a módosítással 
nem ért egyet.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

174/SzÜ. 106/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG KHT közötti  2006. évi 
városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó  –  Megállapodás 
jóváhagyása

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

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  Ózd  Város 
Önkormányzata  és  az  ÓZDSZOLG KHT közötti  2006.  évi  városüzemeltetési 
feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

8.) napirend

Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. temetők üzemeltetési és a temetkezési szolgáltatás 
költségeinek megosztására vonatkozó számviteli szabályzatának elfogadására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

389/SzÜ. 107/KH/2006.(V. 30.) számú határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. temetők üzemeltetési és a temetkezési szolgáltatás 
költségeinek  megosztására  vonatkozó  számviteli  szabályzatának 
elfogadása

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Kht. temetők 
üzemeltetési és a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására vonatkozó 
számviteli szabályzatát megvitatta és az abban foglaltakat elfogadta.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT
Határidő: értelemszerűen
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9.) napirend

Beszámoló  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Közhasznú  Társaság  2005.  évi 
egyszerűsített  éves  beszámolójának  elfogadására,  a  2006.  évi  üzleti  terv 
meghatározására

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag 
támogatja az előterjesztés elfogadását. 

Tartó  Lajos úgy gondolja,  ha valaki  bemegy a  város  sportlétesítményébe,  az 
láthatja a fejlődését, a Kht. minőségi munkavégzését. Úgy ítélik meg, hogy a 
SPORTCENTRUM Kht. kapcsolata az iskolákkal, egyesületekkel kiváló. Fájó 
pont  ugyanakkor  a  Farkaslyuki  Ifjúsági  Tábor,  amelynek  tulajdonjoga  még 
mindig nincs rendezve, de a Kht. a legszükségesebb állagmegóvási munkákat 
elvégzi.  Az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 
támogatja a beszámoló elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  18  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

387/SzÜ. 108/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  2005.  évi  egyszerűsített  éves 
beszámolójának elfogadása, a 2006. évi üzleti terv meghatározása

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

1.) Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2005. évi egyszerűsített éves beszámolóját 

22.050 E Ft mérleg főösszeggel
     520 E Ft mérlegszerinti eredménnyel (nyereség)

jóváhagyja.

2.) Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2006. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen
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10.) napirend

Az Ózdi SPORTCENTRUM Közhasznú Társaság Közhasznúsági jelentése az 
alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag 
támogatja a jelentés elfogadását. 

Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról

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

54/SzÜ. 109/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Sportcentrum Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd 
Városi Önkormányzat részére

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

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

Felelős: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

11.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Kht. 
közötti megállapodás 2006. évi jóváhagyására

Kiss  Sándor javasolja,  hogy  a  határozatban  felelősként  a  Polgármester  és  a 
SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője legyen megjelölve.

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag 
támogatja a módosító javaslattal együtt az előterjesztés elfogadását. 
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Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  támogatja  a  határozati 
javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  19  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

177/SzÜ. 110/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  Ózdi  Sportcentrum Kht.  közötti 
megállapodás 2006. évi aktualizálása

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

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  közötti 
megállapodás 2006. évi aktualizálását elfogadja

Felelős: Polgármester
Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

12.) napirend

Javaslat a közrend és vagyonvédelmi feladatok ellátására biztosított 6,6 M Ft 
felosztására

Soós József ismerteti,  a Képviselő-testület a március 30-i ülésén 6,6 M Ft-ot 
biztosított a vagyonvédelmi feladatok ellátására. Ennek megfelelően az elosztási 
javaslat elkészült 3 fő területre, és mérlegelték hogyan lehetne egy kicsit többet 
biztosítani az iskolák őrzés-védelmére. A Közrendvédelmi Bizottság több órás 
vitát folytatott a felosztásról és az elképzelésekről. A bizottság néhány tagja úgy 
gondolta,  nem ebből  a  keretből  kellene  az  őrzés-védelmet  támogatni.  Ennek 
ellenére  ő  úgy gondolja,  a  vagyonvédelmi  feladatok ellátása  nagyon komoly 
szakmai feladat. A bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a 
határozati javaslatot.

Boda István elmondja, ezt az előterjesztést már tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 
akkor ők tették azt a javaslatot, hogy az 1. pontot fogadják el, a 2. pontnál pedig 
az iskolai őrzést fogadják el.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület  19  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

337/SzÜ. 111/KH/2006.(V.30.) sz. Határozat

Tárgy: A közrend és vagyonvédelmi feladatok ellátására biztosított 6,6 M Ft 
felosztása

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

I.) A  Képviselő-testület  a  közrend  és  vagyonvédelmi  feladatok  ellátásra 
biztosított 6,6 M Ft-ot a következők szerint osztja fel:

1.) Azonnali  megoldást  igénylő  feladatok  ellátására,  (kilakoltatások, 
önkényes  beköltözések  megakadályozása,  önkormányzati  ingatlan 
védelme,  helyszíni  bejárások  stb.)  valamint  önkormányzati 
rendezvények biztosítására:  2,6 M Ft,

2.) A  Polgármester  Hivatal  Ellátó  Szervezete  részére  a  Polgármesteri 
Hivatal régi és új épületének őrzés-védelmére: 1.728.000.-Ft. 

A Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  2006.  június  1.  napjától  a  régi 
épület  őrzését  kizárólag  általános  ügyfélfogadási  időben  egy  fő 
biztonsági  őr lássa el,  és  egyben felkéri  Ózd város Jegyzőjét,  hogy a 
megbízási szerződést a határozatnak megfelelően módosítsa.

3.) Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  részére  a  Bem  úti 
Általános  Iskola,  az  Apáczai  Csere  János  Általános  Iskola  és  a 
Sajóvárkonyi  Általános  Iskola  őrzés-védelmének  fedezeteként:

 2.272.000,-Ft.

Felelős: Dr. Bárdos Balázs alpolgármester
Dr. Csiszár Miklós jegyző
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondokságának vezetője

Határidő: értelemszerű

-.-.-

Kiss  Sándor alpolgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs 
alpolgármesternek. 

A Képviselő-testület a 13.)-19.) napirendi pontok tárgyalását zárt ülés keretében 
tárgyalja,  tekintettel  arra,  hogy  az  előterjesztések  nyilvános  ülésen  történő 
tárgyalása személyiségi és vagyoni érdeket sért.
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20.)-21.) napirend

Javaslat  a  Tanuszoda  Projekt  közbeszerzéséhez  az  ajánlattételi  felhívás 
tartalmának elfogadására
Javaslat a Tanuszoda Projekt Részvételi felhívás eredményeinek jóváhagyására

dr. Bárdos Balázs javasolja, hogy együtt tárgyalják a 20.) és 21.) napirendet. 

Kiss  Sándor először  a  21.)  napirenddel  kezdené  szóbeli  kiegészítését.  A 
közbeszerzési  eljárás  a  törvényeknek  megfelelően,  két  lépcsős  rendszerben 
történik,  az  első  lépcső  a  nyílt  részvételi  felhívás  kiírása,  elbírálása, 
eredményének kihirdetése. A 3 érintett  önkormányzat részéről 9 fős bizottság 
vett részt az elbírálásban. Két ajánlattevő a hiánypótlást elvégezte, így a két Kft. 
jelentkezését  eredményesnek  fogadták  el  és  részt  vehetnek  az  ajánlattételi 
felhívásban. Az előterjesztéshez mellékelve van a jelenléti ív és a szakvélemény 
is. A 20.) napirendi pont az ajánlattételi felhívás tartalmának az elfogadása. A 
határozati  javaslatban  benne  van és  az  előzőekben  is  foglalkoztak  már  vele, 
hogy a Képviselő-testület  felhatalmazza a Polgármestert  arra az esetre,  ha az 
NSH különböző módosításokat javasol az Ajánlattételi felhívásban, ne kelljen 
mindig Képviselő-testület  elé  hozni,  hanem a  Polgármester  saját  hatáskörben 
aláírhatja a kiírást. Erre csak ebben a témában van felhatalmazva. 

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

Tartó Lajos: az Ifjúsági és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztéseket és 
a egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Rontó  József javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  közelmúltban  lezajlott 
események tükrében, hogy a tanuszoda projekttel kapcsolatos döntéseit halassza 
el mindaddig, amíg az ÁMK végleges állapotának a tisztázására nem kerül sor. 

Kiss Sándor úgy véli, tényleg meggondolásra érdemes lett volna a javaslat, ha ez 
hamarabb történik. Ma már olyan szakaszhoz ért a tanuszoda program, ahonnan 
már nincs visszaút. Úgy gondolja, nem függ össze szorosan a két dolog, ezért azt 
tartaná a legjobbnak, ha a program továbbra is az előterjesztés alapján folyna 
tovább. Az ÁMK épületével még a mai nap során foglalkoznak majd.

Erdősi János szerint, a Rontó úr javaslata helyett egy ajánlást fogalmazna meg a 
közbeszerzési eljárásban résztvevőknek, miszerint az uszoda műszaki terveit úgy 
készítsék el, hogy azok megfeleljenek a talajviszonyoknak. Az elhalasztást nem 
javasolja, inkább az alapos, körültekintő tervezésre való odafigyelést.
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Kiss Sándor: megjegyzi, a bizottsággal kibővített ülésen fogják megtárgyalni a 
műszaki tartalmat.

dr. Bárdos Balázs mivel nincs több hozzászólás, kéri a szavazást a „Javaslat a 
Tanuszoda  Projekt  közbeszerzéséhez  az  ajánlattételi  felhívás  tartalmának 
elfogadására” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról.

Rontó  József kéri,  az  általa  tett  módosító  javaslatot,  -  miszerint  a  döntést 
halasszák el mindaddig, amíg végleges döntés nem születik az ÁMK épületének 
helyzetéről - szavaztassa meg a Képviselő-testülettel.

dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást Rontó úr javaslatának elfogadásáról.

A Képviselő-testület  2  igen,  12  nem szavazattal  és  4  tartózkodással  nem 
fogadta el Rontó József képviselő úr javaslatát.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a 20.) napirendi pont, vagyis az ajánlattételi 
felhívás tartalmának elfogadásáról.

A Képviselő-testület  17  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

101/SZÜ 119/KH/2006. (V.30.) számú határozat

Tárgy: A  Tanuszoda  Projekt  közbeszerzéséhez  az  ajánlattételi  felhívás 
tartalmának elfogadása

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

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

Felelős:   Polgármester
Határidő: 2006. június 15.

2. Ózd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város polgármesterét a 
Tanuszoda projekt Ajánlattételi felhívásában a későbbiekben az NSH által 
esetlegesen  előírt  módosításokhoz  szükséges  döntések  meghozatalára  és 
ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Melléklet

Ajánlattételi felhívás

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A 
KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 124.§.(2) 

BEKEZDÉSE B) PONTJA ALAPJÁN INDÍTOTT TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
ELJÁRÁSHOZ

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma 
Ózd Város Önkormányzata (HU-3600, Ózd, Városház tér 1. 27., tel.: +36-
48-574-112, fax.: +36-48-471-844)

2.) A tárgyban közzétett részvételi felhívás és közzétételének napja
A részvételi  felhívás az Európai  Unió Hivatalos Lapjában  2006. 04.  01. 
napján  2006/S  64-066938 számon,  a  Közbeszerzési  Értesítőben  pedig 
2006. 04. 03. napján KÉ-7756/2006 számon jelent meg.

3.a.) A közbeszerzés tárgya
A 14. a) pontban részletezett önkormányzatok gesztori képviseletét is ellátó 
ajánlatkérő – PPP konstrukció keretében – a jelen eljárásban kiválasztott 
befektetővel  vállalkozási  típusú szolgáltatási  szerződést  kíván kötni  Ózd 
Város  Önkormányzata által  -  a  14.  a)  pont  szerinti  önkormányzatok 
bevonásával - kialakított követelményrendszernek megfelelő – a befektető 
finanszírozásában  általa  megvalósított  -  létesítményben  a  szolgáltatási 
szerződésben  meghatározott  időtartam  és  időszak  alatti  rendelkezésre 
tartási (bérleti) és használati szolgáltatások (épület üzemeltetési feladatok), 
hosszútávú  (legalább 15 évig,  a  szolgáltatás  megkezdése  napjától  2021. 
december 31-ig tartó) teljesítésére az alábbi 3 helyszínen:

a) Ózd  Város  Önkormányzata tulajdonában  levő,  8627 helyrajzi  számú, 
természetben  3600 Ózd,  Brassói  út földterület-ingatlanon  2 medencés 
tanuszoda létesítményben;

b) Balassagyarmat  Város  Önkormányzata tulajdonában  levő,  0154/108 
helyrajzi számú, természetben  Balassagyarmat, Ipolypart út földterület-
ingatlanon 2 medencés tanuszoda létesítményben;

c) Mezőkeresztes  Nagyközség  Önkormányzata tulajdonában  levő,  1232, 
1233,  1234,  1235,  1236 helyrajzi  számú,  természetben  3441 
Mezőkeresztes  Thököly  utca földterület-ingatlanon  2 medencés 
tanuszoda létesítményben;
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3.b) A dokumentációval kapcsolatos információk
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel érvényességének feltétele. A 
dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő 
a dokumentációt a konzorcium egy tagjának kiváltani.

Beszerzésének határideje: 2006. július ……. napján  11:00 óra. Ára 
180.000,-Ft (áfával)
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát a Winsdom Zrt. OTP-
nél  vezetett  11711041-29903081 számú  számlájára  kell  átutalni.  A 
dokumentáció  árának  átutalással  történő  megfizetését  a  dokumentáció 
kiváltásakor a banki terhelési értesítő bemutatásával igazolni kell.
A dokumentáció átvehető személyesen a dokumentáció beszerzésének 
határidejéig munkanapokon 9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 9:00-11:00 óráig, illetőleg a Kbt. 54. § (4) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően.
A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Winsdom 
Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. épület, IV. emelet.

4.a) Az ajánlattételi határidő
2006. július …… napján 11:00 óra.

4.b) Az ajánlat benyújtásának címe
Winsdom Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I épület IV. emelet.

4.c) Az ajánlat(ok) felbontásának időpontja és helye
Időpontja: 2006. július …… napján 11:00 óra.
Helye:  Winsdom  Zrt.  1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.,  I  épület  IV. 
emelet.

4.d) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek. 

5.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar.

6.) Részekre történő ajánlattétel, többváltozatú ajánlattétel:
Részajánlatot, többváltozatú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

7.) A kizáró okokkal kapcsolatban az ajánlathoz csatolandó nyilatkozat 
Az  ajánlathoz  ajánlattevőnek,  valamint  a  közbeszerzés  értékének  10 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozónak 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy ajánlattevő vagy a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
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kívánt alvállalkozó esetében a részvételi jelentkezések benyújtása óta nem 
következett be olyan változás, melynek alapján esetükben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 61. § (2) 
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt.  121.§ (4)  bekezdésének megfelelően -  amennyiben szükséges  (a 
részvételi jelentkezésben benyújtott hatósági (APEH, VPOP) igazolás nem 
az eljárás kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt) - 
az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  Kbt.  63.§  (3)  bekezdésének  megfelelő 
igazolásokat, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetőleg valamint a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a Kbt. 60.§ 
(1) bekezdésének e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

8.) Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő  hiánypótlási  lehetőséget  a  benyújtandó  összes  nyilatkozat, 
dokumentum körében biztosít.

9.) Az ajánlatok bírálati szempontjai
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

10.a) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt 
alapvető szabályai
Az ajánlatkérő – az üzleti titokra tekintettel – az ajánlattevőkkel külön-
külön  tárgyal  a  teljesítés  módjáról,  a  szerződéses  feltételekről.  A 
tárgyaláson  az  ajánlattevőt  nevében  nyilatkozattételre  és 
kötelezettségvállalásra  jogosult  személynek  kell  képviselnie.  A 
tárgyalásokról  jegyzőkönyv  készül,  amelyet  az  ajánlattevő  is  aláír  az 
egyes  tárgyalási  fordulók  befejezésekor.  Az  első  tárgyalási  forduló 
eredményétől függően kerül sor további tárgyalási forduló megtartására az 
egyes fordulók között megadva a tárgyalás szempontjait és az ajánlattételt 
befolyásoló új információkat. Az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség 
jön létre.

10.b) Az első tárgyalás időpontja
2006. …………… ……. 11.00 óra..
Helye: Winsdom  Zrt.  1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.,  I  épület  IV. 
emelet, Tárgyaló
Az ajánlatkérő  az  első  tárgyalási  nap  időbeosztásáról  az  ajánlattevőket 
írásban értesíti.

11.) Az eredményhirdetés időpontja és helye
Időpontja: A tárgyalások lezárását követő naptól számított  8. munkanapon 
11:00 órakor. Helye:  Winsdom Zrt.  1117 Budapest,  Infopark sétány 1., I 
épület IV. emelet, Tárgyaló

33

Gyalus Viki, 2006-08-02
Az NSH általi jóváhagyást követően töltjük ki!



12.) A szerződéskötés tervezett időpontja

Az eredményhirdetést követő első naptól számított  8. napon 11:00 óra, ha 
ez  a  nap  nem munkanap,  akkor  az  ezt  követő  első  munkanapon  11:00 
órakor.

13.) Az ajánlati kötöttség

A tárgyalás  eredményeként  kialakult  végleges  ajánlatára  ajánlattevőnek 
ajánlati  kötöttséget  kell  vállalnia,  amely  a  végleges  ajánlat  megtételétől 
kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

14.) Egyéb információk

a) Ózd  Város  Önkormányzata a  közbeszerzési  eljárás  során  az  erre 
vonatkozó közös megállapodásuk alapján gesztorként eljárva képviseli 
az alábbi önkormányzatokat:

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata, 
2. és Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzata

b) Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentációban leírtaknak megfe-
lelően kell benyújtani.

c) Az ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel érdekében és az ajánlat-
tevők részéről felmerülő kérdések tisztázására helyszínenként helyszíni 
bejárást biztosít, majd ezt követően közös konzultációt tart, melyek idő-
pontjai az alábbiak szerint alakulnak:

Helyszíni bejárás Ózd Városban:  2006.  ………… ……. napján 11:00 
óra.
Helyszíne: 8627 helyrajzi számú földterület-ingatlan, 3600 Ózd, Brassói út. 

Helyszíni bejárás Balassagyarmat Városban: 2006. ………… ……. nap-
ján 11:00 óra.
Helyszíne:  0154/108 helyrajzi számú földterület-ingatlan, Balassagyar-
mat, Ipolypart út.

Helyszíni bejárás Mezőkeresztes Nagyközségben: 2006. …… ……. nap-
ján 11:00 óra.
Helyszíne: 1232, 1233, 1234, 1235, 1236 helyrajzi számú földterület-in-
gatlanok, 3441 Mezőkeresztes Thököly utca

Konzultáció: 2006. …… ……. napján 11:00 óra.
Helyszíne:  Winsdom Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I épület  
IV. emelet, Tárgyaló
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A konzultációról készült jegyzőkönyvet ajánlatkérő a dokumentációt ki-
váltó szervezetek számára megküldi, a konzultációt követő 5 napon be-
lül.  Ugyanezen időponttól  kezdődően a jegyzőkönyv hétköznaponként 
9:00-16:00 között a dokumentáció kiváltására megjelölt helyen megte-
kinthető.

d) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felme-
rülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

e) A tárgyalás eredményeként kialakult végleges ajánlatára ajánlattevőnek 
ajánlati kötöttséget kell vállalnia, amely a végleges ajánlat megtételétől 
kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart. A végleges 
ajánlat  részeként  a  Kbt.  127.  §  (3)  bekezdésében  foglalt  esetre 
vonatkozóan ajánlattevő  10.000.000 forint összegű ajánlati biztosítékot 
köteles szolgáltatni a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint. Befizetés esetén a 
biztosíték összegét az ajánlatkérő OTP Bank Rt.-nél vezetett 11734121-
15350088-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. 

f) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az azt követő 
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha az eredményhirdetéskor 
megnevezte.

g) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozá-
sában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

h) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ban 
foglaltakra.

15.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2006. június 7.
-.-.-

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a 21.) napirendi pont, vagyis a Részvételi 
felhívás eredményének jóváhagyásáról.

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

101/SZÜ 120/KH/2006. (V.30.) számú határozat

Tárgy: A Tanuszoda Projekt Részvételi felhívás eredményének jóváhagyása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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• Ózd  Város  Képviselő-testülete  az  Észak-Magyarországi  Tanuszoda 
Projekt  (ÉM2-U)  közös  közbeszerzésében  a  Részvételi  felhívásnak  a 
kijelölt  bizottsági  tagok által  elfogadott  érvényességét  és  eredményét  a 
mellékelt szakvélemény és döntési javaslat alapján jóváhagyja. 

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerüen

2.) Ózd Város Képviselő-testülete hozzájárul az eredményhirdetést követő 5 
munkanapon  belül  az  ÉMR  Fürdő  Kft.  és  a  Therma  Kereskedelmi, 
Uszodatechnika  és  Szolgáltató  Kft.  részére  Ajánlattételi  felhívás 
megküldéséhez.

Felelős:   Polgármester
Határidő: értelemszerűen

22.) napirend

Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatási  szerződés 
módosítására

Filipcsin Károly: a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 2 tartózkodással, 
a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  a  javaslatot.  Komoly 
vita volt, de ezeket sikerült rendezni.

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

Tartó  Lajos megjegyzi,  Urajon  a  hulladékgyűjtő  sziget  nem az  Uraj  úton  a 
boltnál van, hanem a volt Tanácsháza melletti területre lett áthelyezve, mivel a 
boltnál  lévő  terület  magántulajdonban  van  és  az  új  hely  szerinti  terület  van 
önkormányzati tulajdonban.

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

A Képviselő-testület  17  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

148/SzÜ 121/KH/2006. (V.30.) sz. határozat

Tárgy: Települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatási  szerződés 
módosítása
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A Képviselő-testület az előterjesztést  megtárgyalta és  egyetért  a  mellékletben 
csatolt  módosítás  tartalmával.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés 
módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. június 01.

Melléklet

„Települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés” módosítása

Amely létrejött egyrészről  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház 
tér 1., képviseli: Benedek Mihály polgármester), mint megbízó (továbbiakban: 
Megbízó),

Másrészről  az  Ózdi  Hulladékgazdálkodási  Kft (3600  Ózd,  Zrínyi  út  5., 
képviseli:  Suszter  Sándor ügyvezető),  mint  közszolgáltató  (továbbiakban: 
Közszolgáltató)  között,  a  2004.  július  19.  napján  megkötött  közszolgáltatási 
szerződés módosítására.

a) A szerződés 2. pontja kiegészül az alábbi 2.a. ponttal:
Továbbiakban  a  közszolgáltatás  részeként  történik  a  szelektív 
hulladékgyűjtés  végrehajtása,  annak  érdekében,  hogy  a  Sajókazai 
Hulladékkezelő  Centrum  és  Válogatómű  hatékony  igénybevétele 
segítségével  csökkenjen  a  lerakott  hulladék  mennyisége,  megvalósuljon  a 
növekvő  arányú  újrahasznosítás,  érvényesüljenek  a  hazai  és  az  EU 
környezetvédelmi előírások.
A  szelektív  gyűjtés  elsődlegesen  négy  szekciós  gyűjtőszigetek 
igénybevételével  történik,  de  alkalmazható  gyűjtőzsákos  megoldás  is.  A 
gyűjtőszigetek helyének listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szelektív gyűjtés bevezetését, a 
közszolgáltatás  teljesítését,  az  átadásra  kerülő  ISPA  beruházás 
létesítményeinek  használatát,  az  „Együttműködési  befektetési 
szerződés”-ben  vállalt  kötelezettségek  betartása  és  a  benne  foglalt  jogok 
alkalmazása útján végzik.
Szerződő  felek  pontosítják,  hogy  a  szerződésben  a  hulladék  kezelésére, 
ártalmatlanítására kijelölt Sajókazai Hulladékkezelési Centrum alatt, az ISPA 
beruházásban  megvalósult  új  komplexumot,  annak  létesítményeit, 
berendezéseit  értik.  A létesítmény  hatékony  és  gazdaságos  üzemeltetését 
elősegítik azzal, hogy igénybevételét hosszú távon vállalják.
A módosítás – amely az alapszerződés többi pontját nem érinti – a 2004. 
július 19. napján megkötött szerződéssel együtt érvényes.  

Ózd, 2006. június 01.
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„Települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés” módosítás melléklete

Szelektív hulladék gyűjtőszigetek elhelyezkedése Ózd területén

Ózd ISPA Helyszin Jelleg
1. Szentsimon bolt (Simoni út 119.) Közterület
2. Szentsimon buszforduló Egyéb önkorm. Terület
3. Bolyki főút 50. előtt Közterület
4. Búzásvölgy és Zalai út sarkán Közterület
5. Nagy Imre út 11-13 sz. között Egyéb önkorm. Terület
6. Strand út Március 15 út sarka Közterület
7. Zsolnai tér Közterület
8. Ráctag út Beépítetlen Terület
9. Petőfi út és Nap út sarkán *
10. Uraj úton a volt Tanácsháza udvarán Egyéb önkorm. Terület
11. Susa út 50-51. sz. Egyéb önkorm. Terület
12. Kőalja út - Alfi bolt *
13. Damjanich út és Muskátli út sarkán Közterület
14. Május 1. és Szemere út sarkán Közterület
15. Álmos v. és Tétény v. kereszteződésében Közterület
16. Mekcsey út Beépítetlen terület
17. Mekcsey út és Istenmező út sarkán *
18. Lehel vezér és Bulcsú út kereszteződésében Árpád iskola
19. Katona József út és Vasvári Pál út sarán Beépítetlen terület
20. MOL benzinkút mellett *
21. Nagyvölgyi út és Nyárjasalja út sarkán Közterület
22. Csépányi ÁMK (Újtelepi út) Közterület
23. Csépányi út és Deák út elágazásánál Közterület
24. Somsály út és Rózsadomb út kereszt. *
25. Somsályfő - autóbusz forduló Közterület
26. Bolyki főút 17-19 között Közterület
27. Centeri út buszforduló Közterület
28. Régi piactér (Egyházvölgy út eleje) Közterület
29. Hotel Ózd mellett Közterület
30. Alkotmány út és Váci Mihály út sarkán Közterület
31. Városi Művelődési Központ Közterület
32. Borsod Volán Autóbusz Állomás közelében *
33. ÓHG Kft. telephelyén Ózd, Zrínyi Miklós út 5. *

A * -al megjelölt helyszíneken az edények későbbi időpontban kerülnek kihelyezésre
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KÖVICE 
1. Vasvár út 3-27. épület előtt Közterület
2. Szolgáltatóház mögött Közterület
3. Nemzetőr út 4-9. sz. épület előtt Közterület
4. Vasvár út 62. sz. épület előtt Közterület
5. Profi üzlet mellett Közterület
6. Penny Market üzlet mellett Közterület
7. Bolyki főút 33. sz. épület előtt Közterület
8. Újváros téri ABC előtt Közterület
9. József Attila úti ABC mellett Közterület
10. Damjanich úti üzletsoron (Bercsényi úttal szemben) Közterület
11. Kőalja úti üzletsoron (Gál-völgye útnál) Közterület

23.) napirend

Javaslat  a  költségvetés  végrehajtását  segítő  intézkedéseket  tartalmazó 
33/KH/2006. (II.23.) számú határozat módosítására 

Kiss  Sándor elmondja,  a  költségvetési  intézkedéseket  tartalmazó  határozat 
szerint az intézményeknek javaslatokat kellett volna tenni megszorításokra. Úgy 
vélték,  a  hiány  rendezésének  szükségessége  új  megvilágításba  kerülhet  a 
Kormányzat által kidolgozandó intézkedések ismeretében. Ezt figyelembe véve 
kérik a kiadáscsökkentő javaslatok beadásának későbbre halasztását. 

Boda  István: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  az 
alpolgármester  úr  által  elmondottakkal  egyetért,  tehát  várják  meg  a 
kormányprogramot.

dr.  Horogh  Lajos első  észrevétele,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az 
önkormányzati  intézmények  nem  tettek  eleget  a  Képviselő-testület 
határozatának. Miért nem tettek eleget? Lebecsülik a testület határozatait, vagy 
nem  érzik  az  intézkedés  szükségességét.  A miniszterelnök  úgy  fogalmazott, 
hogy  nagy  a  baj.  Hozzáteszi,  Ózdon  még  nagyobb.  741  M  Ft  hitelt  kellett 
felvenni,  ebből  41  M Ft-ot  fognak csökkenteni,  marad  700 M Ft  hitel,  amit 
átvisznek a  következő évre.  Ha semmi nem változik,  csak  2 %-kal  nőnek a 
dologi  kiadások,  akkor  a  jövő  évben  elmarad  a  170  M  Ft-os  Távhő 
megsegítésből  adódó  támogatás,  ami  átjött  az  Önkormányzathoz  a  Sinergy 
részéről,  el  fog  maradni  az  ingatlaneladásokból  szárma  350  M  Ft,  ami  a 
bevételből hiányozni fog. Kb. 100 M Ft-ot fog hozni a két nagy áruház iparűzési 
adóból, de így is az eredő kb. 350 M Ft-os romlás. Ez a 350 M Ft-os romlás 
plusz az az 540 M Ft-os működési hiány, ami ezévben is fennáll és jövőre is 
fenn fog  állni,  tehát  ezeket  összeadva már  1.500 M Ft-ot  fog  meghaladni  a 
hiány. 2008-ra még a 2 Md Ft-ot is meghaladhatja, ha intézkedések nem fognak 
történni. 2006-ban a beruházásokra és felújításokra 1,8 M Ft-ot tudnak fordítani. 

39



Ózd  város  hogyan  akar  előrelépni,  ha  nem  lesznek  forrásai?  Pályázni  nem 
tudnak,  mert  a  pályázathoz  önrészre  van szükség és  az  önrészhez  szükséges 
összegeket elő kell teremteni. Sürgősen intézkedni kell. Csak indoknak tartja azt, 
hogy  ki  kell  várni  a  kormánytól  az  önkormányzatok  helyzetét  javító 
intézkedéseket.  Nem  javító  intézkedések,  de  inkább  a  helyzetet  súlyosbító 
intézkedések következhetnek be.  Tenni  kell  valamit  és  minél  később lépnek, 
annál kevesebb idő lesz a cselekvésre. Úgy véli, ilyen nehéz helyzetben még az 
Ózdi Önkormányzat nem volt és kötelességük volna intézkedni, hogy a szorult 
helyzetből  kikerüljön,  hiszen  nem  kellene  ilyen  nehéz  pénzügyi  helyzetben 
átadni  az  új  testületnek  a  költségvetést.  Szerinte  az  intézményvezetők  nem 
hiszik el,  hogy nehéz  a  helyzet.  Szembe kell  nézni  a  költségvetés  racionális 
felülvizsgálatával és azoknak a túlzásoknak a megszüntetésével és elvonásával, 
amit ma számtalan területen lehet tapasztalni. Az Ózd városért érzett és a jövő 
nemzedékéért  érzett  felelősség  szükségessé  teszi,  hogy  e  területen  hatékony 
lépések történjenek. Akkor sem fog történni semmi, ha egy hónapot halasztunk. 
Nagy  hibának  tartja,  hogy  semmilyen  javaslat  nem  érkezett.  Úgy  véli, 
valamilyen határidőt kellene szabni, szerinte június 30. legyen a végső határidő. 

Boda István javasolja, hogy részletes költségvetési hibába ne menjenek be, mert 
erre  nincs  idő és  nincsenek is  rá  felkészülve.  Nincs vita  arról,  hogy ezzel  a 
kérdéssel június 30-ig szembe kell  nézi. Úgy véli, még árnyalatnyi bevételek 
jöhetnek,  ezzel  együtt  tevőlegesen lépni  kell  és  júniusban újra kell  gondolni. 
Javasolja a Horogh úr által közölt dátummal elfogadni. 

Rontó József egyetért a javaslattal. Világosan kell látni az Önkormányzatnak, 
hogy  célszerű  és  takarékos  gazdálkodás  megvalósítása  konkrét  vállalt 
intézményi  feladatként  nem  fog  menni.  Ezt  ki  kell  kényszeríteni.  Az 
Önkormányzat  döntési  helyzetbe  csak  akkor  lesz,  ha  azokat  az  alapvető 
vizsgálatokat elvégzi, amire szükség van és így az egész költségvetés a távlati 
feladataihoz  is  igazodik,  különösen  a  pályázati  dolgokat  illetően.  Megítélése 
szerint valóban nem volt szabad ezt eddig húzni, mert ezeknek a problémáknak a 
megtárgyalása időigényes és most lerövidítették ezt a döntési vagy előkészítési 
lehetőséget június 30-ra. Az időponttal egyetért, ezt későbbre nem lehet tolni. 
Amennyiben a Pénzügyi Bizottság úgy gondolja, hogy a bizottságot kiegészíti 
vagy meghívja ezekre a vizsgálatokra, előkészítésre más bizottságok elnökeit, 
akkor erre adjon felhatalmazást a bizottsági elnöknek a Képviselő-testület. 

Boda István megjegyzi, nemcsak a Pénzügyi Bizottság fogja ezt csinálni, széles 
körű dolog lesz. A polgármester lesz a felelőse.

Kiss Sándor elmondja, a bizottsági elnöknek nem kell testületi felhatalmazás, 
hogy igénybe vegyen, vagy meghívjon szakembereket az ülésére. Nem történt 
mulasztás, hiszen felesleges lett volna belemenni abba, hogy kikényszerítsenek 
egy  olyan  intézkedési  tervet,  ami  talán  egy  hónapon  belül  másképpen  fog 
alakulni.
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dr. Bárdos Balázs kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  17  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozz:

133/SzÜ 122/KH/2006.(V.25.) sz. határozat

Tárgy: A  költségvetés  végrehajtását  segítő  intézkedéseket  tartalmazó 
33/KH/2006.(II.23.) számú határozat módosítása

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 

1.) A  határozat  1/b.  pontjában  megfogalmazott  feladatok  a  Kormányzat 
költségvetési  hiányt  csökkentő  programjának  ismeretében  kerüljenek 
megfogalmazásra és a Képviselő-testület elé terjesztésre. 

Felelős: Polgármester
Határidő: kormányzati program meghirdetését követő 30 nap

2.) Az ez évben megrendelendő és elkészítendő műszaki tervezési feladatokra 
vonatkozó  előterjesztést  a  2007-2013.  közötti  időszakra  meghirdetésre 
kerülő  pályázati  lehetőségek  ismeretében  kell  a  Képviselő-testület  elé 
terjeszteni.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. június 30.

24.) napirend

Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról

Rontó József: a beszámoló olyan adatokat tartalmaz, ami Ózd társadalmának és 
további fejlődésének igen kulcsfontosságú területét elemzi. Nem szoktak erről 
beszélni, de most itt ebben a beszámolóban találkoznak a drámai valósággal. A 
helyzet  az,  hogy a  18 éven aluli  korosztály 67 %-a olyan családban él,  ami 
segélyezésre  szorul,  tehát  nem  éri  el  a  család  egy  főre  eső  jövedelme  a 
mindenkori öregségi nyugdíjat. Az elmúlt 15 évben zajló folyamatok világossá 
tették és teszik a város jövedelmi viszonyai olyanok, amilyenek. Ennek a hatását 
felnövekvő generációra – a szociális hátrányok miatt  – világosan végig lehet 
gondolni.  A  város  társadalmának  szüksége  lenne  egy  olyan  felnövekvő 
generációra,  ami egy európai  színvonalú várost  erősít  meg. Kijelenti,  hogy a 
foglalkoztatás  bővítése  nélkül  semmi  remény  arra,  hogy  Ózd  város  jelen 
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társadalmi problémái megváltozzanak. Le kell tenni a Képviselő-testületnek a 
Miniszterelnök, egy miniszter vagy az Országgyűlés asztalára, mit a gondolnak 
a probléma megoldására. Ha összeadják a szülőket és a gyerekeket,  ezt több 
mint  9000  ember,  ha  a  közvetlenül  érintett  nagypapákat,  nagymamákat  is 
hozzászámítjuk, ez a szám a város lakosságának 44 %-át adja ki. Úgy véli, a 
Képviselő-testületnek  ezt  a  foglalkoztatási,  szociális  problémát  egy  önálló 
napirendként  meg  kellene  tárgyalnia  és  egy  cselekvési  tervet  kialakítania. 
Javasolja, a Képviselő-testület hozzon létre egy olyan bizottságot, amely leteszi 
a testület asztalára azt a javaslatot, amivel el lehet mozdulni a tehetetlenségből. 
Tudomásul  kell  venni,  hogy  a  passzivitás  nem  vezet  sehová,  ebből  ki  kell 
mozdulni.

Bertáné  Várnay  Ilona elmondja,  az  anyag  1.  és  2.  pontjában  demográfiai 
adatokat  tartalmaz,  amiből  szomorúan  tapasztalja,  hogy  9611  kiskorú  közül 
5138  gyermek  valamilyen  ellátásra  szorul.  Kiemeli  a  3.  pontot,  ami  az 
önkormányzat  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokat 
tükrözi.  Itt  az  előterjesztő  bemutatja  a  Gyermekjóléti  Központ  napközbeni 
ellátásra és átmeneti gondozásra vonatkozó tevékenységét. Szakmailag szemet 
szúr neki a Családok Átmeneti Otthonának kihasználtságára vonatkozó adat, ami 
70-80 %-ot mutat. Az előző oldalon a beszámoló jelzi azt, hogy hány kiskorú 
gyermek  él  lakhatási  problémákkal  küszködő  szülőkkel,  rossz  szociális 
körülmények  között.  Úgy  gondolja,  a  CSÁÓ  kihasználtságát  éppen  az 
alapellátás keretében jobban ki lehetne tölteni. Kérdése, az alapellátás keretében 
a szakképzettségek megfelelnek-e minden esetben, miután a törvény 100 %-os 
szakképzettséget ír elő a családgondozói munkakör betöltéséhez? A 7. ponttal, a 
jövőbeni  célok  meghatározásával  kapcsolatosan  van  észrevétele.  A  CSÁÓ 
kihasználtsága  70  %-os  és  az  előterjesztő  szükségesnek  tartja  a  gyermekek 
átmeneti  otthonának  létrehozását.  Szakmailag  indokoltnak  tartja  ezt,  de  úgy 
gondolja, hogy a kiskorú gyermeknek a szülő mellett kell felnőnie és segíteni 
kell a szülő életmódjának javítását. A prevencióra nem nagy hangsúlyt fektettek 
a  beszámolóban.  Azt  gondolja  ezzel  kapcsolatban,  hogy a  prevenciós munka 
kiterjesztése  kevesebb  védelembe  vett  gyermeket  hozna  létre.  Javasolná  a 
napközbeni  ellátásnál  a  bölcsődei  férőhelyek  kibővítését,  mivel  több  éve 
probléma ez és a célok meghatározásánál nem szerepel. A szakellátásba került 
gyermekek  számával  kapcsolatos  észrevétele,  hogy  67  családnál  folytattak 
gondozást a családgondozók és eredményként 1 gyerek visszahelyezését hozták 
fel.  Úgy véli,  ez nem eredmény, hanem szomorú tény, sokkal hatékonyabban 
kellene  végezni  a  családgondozást  azért,  hogy  a  gyermekek  a  családjukban 
nevelkedjenek. 

Barczi  Orsolya: a  Családok  Átmeneti  Otthonának  a  kihasználtságával 
kapcsolatosan  megjegyzi,  ez  egy  olyan  ellátás,  aminek  az  igénybevételére 
kötelezni nem lehet senkit. Például Hétes telepen végigjártak a családgondozók, 
felajánlották  nekik  a  CSÁÓ-ban  az  elhelyezést.  Nem  mindenki  élt  vele.  A 
gyermekek átmeneti otthonának a létrehozása kötelező, törvény írja elő, tehát 
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létre kell hozni, erre nyertek pályázati pénzt. Az önkormányzatnak pénzébe nem 
fog  kerülni.  A  szakmai  végzettségekkel  kapcsolatban  megjegyzi,  az 
intézményben mindenkinek megvan a szakmai végzettsége, akinek nincs, annak 
elő van írva. Ők úgy dolgoznak, ahogy a jogszabály megengedi. 

Obbágy Csaba örült volna, ha a Rendőrkapitány úr nemcsak a kábítószerügyi 
stratégiánál  van  jelen,  hanem  ennél  a  napirendnél  is,  mert  úgy  véli,  olyan 
problémát  vet  fel  ez  az  előterjesztés,  amit  a  jelen lévő pedagógusok meg is 
tudnak  erősíteni.  A  beszámolóban  szerepel  néhány  dolog,  magatartási 
problémák,  szenvedélybetegségek,  rendezetlen  lakáskörülmények,  szülők 
együttműködésének hiánya, elhanyagolás. Kiemel egy mondatot, miszerint „A 
szülők  sokszor  nem  fordítnak  megfelelő  figyelmet  az  iskolalátogatási 
kötelezettség  teljesítésére  és  a  szabadidő  megfelelő  eltöltésére,  ezzel 
veszélyeztetik gyermekeiket.” Ha ott van a gyerek az iskolában, sokszor az is 
probléma,  mert  olyan házirendsértő  magatartással  találkoznak nap,  mint  nap, 
ahol szankció nincs a pedagógus kezében. Most új felállás van a kormányban, 
valahogy el kell juttatni az üzenetet, hogy itt gond van, mert most még lehet, 
hogy csak a peremterületi iskolákban vannak problémák, de csak idő kérdése, 
mikor  jelentkezik  majd  a  belvárosi  iskolákban  ez  a  konfliktuskezelés.  Örül 
annak a  mondatnak,  miszerint  a  gyerekek  gondozása  és  veszélyeztetettségük 
megszüntetése  csak  az  eljáró  hatóságok,  intézmények  együttműködésével 
lehetséges. Nemcsak a gyerekek felé, de a szülők irányába is kellene szankciókat 
alkalmazni, akár úgy is, hogy megvonják tőlük a szociális juttatásokat, mert sok 
esetben ez az ami eredményre vezethet. A hatóságok együttműködése alatt érti a 
lakáskörülményeket,  az  állattartás  szabályainak  és  egyéb  rendeleteknek  a 
betartatását, amihez a Közterület Felügyelettől kezdve az ÁNTSZ-en keresztül 
több intézmény együttműködése szükséges. 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra a 
beszámolót. Ez az előterjesztés a gyermekvédelmi törvényben foglaltak alapján 
került a testület elé, hiszen az önkormányzat köteles minden évben egy átfogó 
értékelést készíteni. Az anyag nem kedvező számokat takar, de megfelel az előírt 
feladatnak.  Egyetért  Obbágy  képviselő  úrral  abban,  hogy  a  gyermekvédelmi 
feladatok ellátása egy komplex tevékenység, hiszen nemcsak a gyerekeket érinti, 
hanem  a  környezetét  is.  Nem  beszéltek  még  az  életmódváltásról,  ezzel 
kapcsolatban a prevenciós munka hozhat megoldást. 

Filipcsin  Károly: a  beszámoló  egy  olyan  anyag,  amiről  el  lehet  beszélgetni, 
viszont a megoldást nem látja. Figyelhetik a kormányprogramot, de inkább a 
megoldást szeretné látni.

Tartó Lajos: a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sport 
Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  bár  a  problémákat  az  anyag 
tartalmazza, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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Boda István úgy véli, hangzatos dolgokat könnyű mondani, de igazi megoldást 
keresni  nem  egyszerű.  Miniszterelnök  úr  úgy  fogalmazott,  hogy  először 
mindenki saját magáért, majd a családjáért felelős, aztán az államért. Kiterjedt 
szociális rendszer van, nem kevés pénzt fordít erre a problémára az állam is és 
az  önkormányzatok  is.  Koncepciók  letételére  ezután  is  lehetősége  van 
mindenkinek,  elő  kellene  rukkolni  a  javaslatokkal.  Jön  az  önkormányzati 
választás,  készülnek  a  programok,  lesznek  polgármester-jelöltek,  ezekre  a 
kérdésekre  választ  kell  adni  a  lakosságnak.  Javasolja  az  előterjesztés 
elfogadását. 

Erdősi  János a  beszámolót  alaposnak  tartja.  Korábban  szerepelt,  hogy  a 
veszélyeztetett kiskorúak száma december 31-én 591 fő volt. Az anyag 5. oldala 
a  Gyámhivatal  tevékenységével  foglalkozik.  Kérdése,  honnan  szerzi  a 
Gyámhatóság az információit? Milyen szempontok alapján kerül sor ideiglenes 
hatályú elhelyezésre? Ismer olyan családot egy kis lakásban, ahol 2 felnőtt, 2 
gyerek van és az apa részeges. Hogyan lehetne ezeken a gyerekeken segíteni? 
Ilyen esetben a kiemelést tartaná a legjobb megoldásnak, ha erre lehetőség van.

Bertáné  Várnay  Ilona az  intézményvezető  válaszára  szeretne  reagálni.  Az 
alapellátás  keretében a  szülő  együttműködése  önkéntes,  viszont  a  védelembe 
vétel  esetén a  szülőnek kötelező együttműködni  a  családgondozóval  és  –  ha 
éppen ha Hétes telep problémáját vetette fel az intézményvezető -, a legutóbbi 
megbeszélés alapján úgy tudja, hogy Hétes telepen sok gyermek van védelem 
alatt. 

Rontó József úgy véli, köszönet illeti meg a családgondozással foglalkozókat, 
hiszen  jogszabály  által  előírt  48  gondozott  helyett  sokkal  több  jut  egy 
gondozóra. 2003 adatait nézve, a minimális ellátáshoz elegendő 2003-ban 34 E 
Ft  volt  az  egy  főre  eső,  mely  2004-ben  az  egy  főre  eső  kereset,  ami  után 
személyi jövedelemadót fizetnek 49 E Ft. Meg kell teremteni azt a helyzetet, 
amellyel ebből az érdektelenségből kilábal a város. Ha ez nem történik meg, 
akkor szörnyű helyzet fog előállni. Meg kell alakulnia egy önkormányzati ad-
hoc bizottságnak, amely leteszi az asztalra a javaslatát. 

Berki Lajos egyetért az előtte szólókkal. Ez talán nehezebb dolog, mint a Hétesi 
probléma.  Lényeges,  hogy  a  szülőkkel  együttműködve  munkát  biztosítsanak 
azon  rétegnek,  akik  ebben  az  anyagban  szerepelnek.  Ha  van  munka,  az 
életkörülmények valamelyest javulnak. Ebben látná a munkát, a feladatokat a 
város  részéről.  Ez  az  állapot  nem fog  javulni,  ha  különböző  foglalkoztatási 
lehetőségek  nem  lesznek.  A  szülők  feladata,  hogy  együttműködjenek  a 
családsegítőkkel.  Az  ÓZDSZOLG  Kht-nál  220  ember  dolgozik,  de  nem 
találkozik  olyan  problémával,  hogy  valamelyikük  gyereke  nem jár  iskolába. 
Ennek a rendezése hosszú folyamatot fog igényelni.
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Kovács Béla sok problémát lát ezen a területen, de úgy érzi, nem az kivezető út, 
ha  mindenféle  elemzéseket  végeznek.  Alapvető  probléma,  hogy  jogi-  és 
érdekütközés van. El kell dönteni a hatóságoknak és a jogalkotóknak, hogy mi 
az érdeke, a gyereknek, vagy a felnőttnek. Sok embernek ajánlottak munkát, de 
nem  lehet  egy  egész  várost  közhasznú  munkára  bevenni.  Képzettség  nélkül 
pedig máshol nem lehet foglalkoztatni. Javasolja,  hogy az eredeti  beszámolót 
fogadják el, lépjenek túl rajta. Hozzáteszi, egyetért a felvetett problémákkal.

dr. Csiszár Miklós: a vita is mutatja, hogy komoly dologról van szó. Elmondja, 
az  előterjesztés  azért  egyfajta  szemléletű,  centrikus,  mivel  jogszabály előírta, 
milyennek  kell  lennie.  Úgy véli,  minden képviselőnek  igaza  van  valamilyen 
szempontból,  hiszen egy tükröt  tart  a  társadalom elé  és  minden problémát  a 
Gyámhivatal,  a  gyermekvédelem  szempontjából  vizsgál.  Az  anyag  a 
kötelezettségtől a bűnözésen keresztül minden területet érint és ezt a területet 
csak  együtt  tudják  kezelni  mindazok,  akik  ebben  részt  vesznek,  az 
intézményektől  a  pedagógusokig  mindenkinek  van  feladata.  Végezetül 
megköszöni mindazoknak a munkáját, akik ezen a területen tevékenykednek és 
nehéz munkát végeznek. 

dr.  Almási  Csaba az  Erdősi  János  által  felvetett  kérdésekre  válaszol.  A 
gyermekvédelmi  tv.  és  az  annak  végrehajtására  kiadott  kormányrendelet  egy 
fontos  alapelvet  rögzít,  miszerint  gyermeket  a  családjából  kiemelni  csak 
rendkívül indokolt, kivételes esetben lehet. Ez az ideiglenes hatályú elhelyezés 
egy jegyzői  hatáskörbe tartozó intézkedés.  30 napra szól  és  ezt  követően 30 
napon belül a Gyámhivatal vizsgálja meg azt, hogy az ideiglenes elhelyezésnek 
a feltételei  továbbra is fennállnak-e. Ha fennállnak, akkor átmeneti  nevelésbe 
veszi,  ha  nem állnak fenn,  akkor visszahelyezi  a  családba.  Ha ezt  szigorúan 
értelmeznék, akkor az 562 család a 70 %-ából – amilyen körülmények között 
élnek  –  ki  kellene  emelni  a  gyereket,  de  ez  esetben  az  eljárás  nem  lenne 
szinkronban  a  gyermekvédelmi  törvénynek,  illetve  a  kapcsolódó 
kormányrendeletnek a rendelkezésével. Kihangsúlyozza, hogy ez a beszámoló 
hatósági szempontból készült el, de itt egy rendkívül összetett problémáról van 
szó,  különösen  ha  a  demográfiai  adatokat  figyelembe  vessük.  Ezek  alapján 
1990-ben Ózd város lakossága 49.000 fő volt, 2005. december 31-én 40.200 fő 
és jelen pillanatban 39.750 fő. Ezen a közel 40.000 főn belül 9.600 fő 0-18 évig 
terjedő  személy  van,  majdnem  9.000  fő,  aki  60  év  fölött  van,  tehát 
összességében 20-21 E fő munkaképes. Ha ennek az összetételét megnézzük, 
akkor jutunk el a problémák gyökeréhez, mert a gyerekeknek a meghatározott 
projektekben való szerepeltetése kevés eredménnyel járó munka, mert amikor 
visszakerül  a családba,  akkor kezdődik minden elölről.  Szinte  egy minimális 
eredmény  fog  jelentkezni  az  adott  gyereknél.  Itt  a  központi  elem  a 
foglalkoztatás, a munka lenne és egy alapvető életmódváltás, de ez rendkívül 
sürgős lenne. 

45



dr. Bárdos Balázs mivel több hozzászólás nincs, kéri a szavazást a határozati 
javaslat elfogadásáról.

Rontó József: volt egy javaslata az ad-hoc bizottság létrehozásával kapcsolatban, 
arról kér szavazást.

Kiss Sándor nem tartotta érdemesnek feltenni szavazásra, mert már működik egy 
állandó bizottság, amely ezzel foglalkozik.

Rontó József nem tud ilyenről, de ha így van, akkor rendben van. 

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

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

392/SzÜ 123/KH/2006.(V.30.) számú Határozat

Tárgy: Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról  

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
határozatot hozta. 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Jegyző 
Határidő: a következő éves értékelés 

(dr. Bárdos Balázs alpolgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek.)

Kiss  Sándor tájékoztat  arról,  hogy a  25.  napirendi  pont  tárgyalását  követően 
rátérnek  majd  az  Általános  Művelődési  Központ  műszaki  állapotának 
megbeszélésére, ha a szakértő megérkezik. 

25.) napirend

Javaslat  a  Kovács  Hagyó  Gyula  út  térségében  telekalakításra  és  ingatlan 
értékesítésére
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Filipcsin  Károly  elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési,  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság  a  javaslatot  megtárgyalta  és  egyhangúlag  támogatja 
elfogadását.

Obbágy Csaba megjegyzi, az aki vásárolni kíván életveszélyes önkormányzati 
létesítményben  lakik  saját  felelősségére.  Az  előterjesztésben  szereplő  épület 
lepusztult állapotban van, amellyel –többszöri kérésre – az Ózdszolg Kht. sem 
tud mit  kezdeni,  mert  nagyon drága lenne a felújítása és  a  bérleti  díj  lassan 
folyna  be.  Véleménye  szerint,  ezért  a  legjobb  megoldás,  ha  értékesítik,  ami 
ebben az esetben találkozik a vásárlási szándékkal is. Tehát mindkét oldalnak ez 
a jó megoldás. Köszöni a bizottságok támogatását, az előterjesztést pedig jónak 
és alaposnak tartja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

393/SzÜ. 124/KH/2006. (V.30.) számú határozat

Tárgy: A  Kovács-Hagyó  Gyula  út  térségében  telekalakításra  és  ingatlan 
értékesítése

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő ózdi belterületi 3848/3 
hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, Kovács-Hagyó Gyula út 66/3. sz. alatti üres 
állapotú lakóingatlanra, és az alatta elterülő földrészletből kialakítandó 1000-
1200  m2 telekre  vételi  jogot  biztosít,  Váradi  József  Ózd,  Kovács-Hagyó 
Gyula út 64/2. sz. alatti lakos részére. A jogosult az eladói ajánlat elfogadása 
esetén,  a  telekalakítással  létrejövő  ingatlan  ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzését követő 90 napig köteles az adásvételi szerződést megkötni.

2.) A  Képviselő-testület  a  telekalakítás  után  létrejövő  lakóház  udvar 
megnevezésű  ingatlant  forgalomképes  kategóriába  sorolja,  eladási  árát  a 
szakértő által megállapított forgalmi érték 100 %-ában, bruttó 350.000,- Ft-
ban  állapítja  meg,  melynek  50  %-át  az  adásvételi  szerződés  aláírásakor, 
további  50  %-át  a  szerződéskötéstől  számított  1  éven  belül  havi 
részletfizetéssel kell megfizetni.
A vételár teljes kiegyenlítéséig az Önkormányzat az értékesítendő ingatlanra 
elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására.
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Felelős: telekalakítás végrehajtásáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály

a szerződés aláírásáért:
Polgármester

Határidő: értelemszerűen

Kiss Sándor kéri, tárgyalják meg a következő napirendet is.

26.) napirend

Javaslat  alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2006.  évi 
támogatására

Boda  István véleménye  szerint  ez  azaz  előterjesztés,  amelyet  évek  óta  a  4 
bizottság közösen alakít ki. Az álláspontok majdnem minden évben ugyanazok, 
ezért a bizottságok nevében javasolja, hogy két módosítással fogadja el a testület 
az  előterjesztést.  A  javaslat  szerint  a  MORASS  Rockzenei  Egyesületnél  a 
100.000,- Ft-os támogatást módosítsák 50.000,- Ft-ra, a felszabadult összeggel 
pedig  növeljék  meg  a  Magyarországi  Roma  Parlament  Ózdi  Szervezetének 
50.000,-  Ft-os  támogatását.  Pénzügyileg nincs  változás,  csak egyik  helyről  a 
másikra teszik át. Úgy gondolja, hogy jövőre az abc-s felsorolás helyett vissza 
kellene térni a tematikus rendszerre, mert könnyebb lenne az összehasonlítás az 
arányokat illetően.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal, kettő tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

397/SzÜ/. 125/KH/2006.(V.30.) sz. Határozat

Tárgy: Az  alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2006.  évi 
támogatása

1.) A  Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta,  az 
alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatását e határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Az összegek folyósításáról 2006. június 30-ig kell gondoskodni.

 2.) Az 5 M Ft-os civil keretből 1 M Ft a pályázati önrészre elhatárolásra kerül az 
előterjesztésben meghatározott feltételekkel.

Felelős: az összegek folyósítására a Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. június 30.

48



Melléklet

SZERVEZET NEVE 2006. évi
támogatás

116. sz. Galambtenyésztő Egyesület 30 000 Ft
22. sz. VAS Cserkészcsapat 0 Ft
3249. sz. Béketelepi Bélyeggyűjtő Kör 20 000 Ft
ÁHÉSZ Állástalanok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi 
Szervezete

0 Ft

Aktív Zóna Alapítvány 70 000 Ft
Alkotó Képzőművészek és Írók országos Szövetségének Ózdi 
Regionális Csoportja

40 000 Ft

AOIG Tétényi úti óvoda 0 Ft
Aranygyűszű Népi Díszítőművészeti Szakkör 50 000 Ft
Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület 200 000 Ft
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 0 Ft
Bolyki Tamás Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 0 Ft
Bolyokért Alapítvány 100 000 Ft
Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület 0 Ft
Csupa Fény Alapítvány 100 000 Ft
Derűs Gyermekkor Óvodai Alapítvány 50 000 Ft
Életreform Klub 0 Ft
Észak-Magyarországi Roma Unió Ózdi Szervezete ÉMRU 0 Ft
Fiatalokért Alapítvány 100 000 Ft
Finomhengerműi Nyugdíjas Klub 0 Ft
Gábor Áron Alapítvány a Szakképzésért 0 Ft
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 100 000 Ft
GYITOSZ 0 Ft
Hadigondozottak Városi Szervezete 0 Ft
Herman Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület 
Ózdi Szervezete

0 Ft

Hétes Egyesület 0 Ft
Ifjú Hobbiállattartók Egyesülete 50 000 Ft
Jóléti Szogálat a Munkanélküliekért Alapítvány 0 Ft
József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítvány 0 Ft
Jövőnkért Alapítvány 0 Ft
Kék Óvoda-Színes Világ Alapítvány 100 000 Ft
KOKTÉL Zenekar 0 Ft
Lajos Árpád Honismereti Kör 50 000 Ft
Látássérültek Klubja 60 000 Ft
Magyar Elektrotechnikai Egyesület 20 000 Ft
Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 
MAHONSZ

0 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ózd 300 000 Ft
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Ózdi Szervezete 0 Ft
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Magyar Vöröskereszt Ózdi Területi Szervezete 180 000 Ft
Magyarországi Roma Parlament Ózdi Szervezete 100 000 Ft
MOBILIZMO Zenekar 0 Ft
MORASS Rockzenei Egyesület 50 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete 100 000 Ft
Népi Kismesterségek Alkotó Művészek Műhelye 0 Ft
NYOSZSZ 0 Ft
Nyugdíjas Pedagógus Klub 20 000 Ft
Ózd Árpád vezér úti Óvoda Gyerekeiért Alapítvány 90 000 Ft
Ózd és Környéke Cukorbetegek Szövetsége 0 Ft
Ózd Közbiztonságáért Szomszédok Egymásért Mozgalom SZEM 100 000 Ft
Ózd Térségi Cigány Szövetség 50 000 Ft
Ózd Térségi Ifjúsági Tehetségkutató Egyesület 100 000 Ft
Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Fúvószenekar 200 000 Ft
Ózdi Cigányok Szövetsége 0 Ft
Ózdi Életmód Klub 50 000 Ft
Ózdi Faluért ifjúsági Egyesület 100 000 Ft
Ózdi Ifjúságért Alapítvány 0 Ft
Ózdi Ifjúságért Egyesület 0 Ft
Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 50 000 Ft
Ózdi Kék Sirály Zenei Egyesület 50 000 Ft
Ózdi Képzőművészeti Egyesület 100 000 Ft
Ózdi Kerisek Alapítvány 100 000 Ft
Ózdi Kohászati Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége Nyugdíjas 
Bizottsága

20 000 Ft

Ózdi Krízis Alapítvány 0 Ft
Ózdi Lengyel Egyesület 40 000 Ft
Ózdi Néptánc Egyesüet 280 000 Ft
Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány 50 000 Ft
Ózdi Nyugdíjas Klub 120 000 Ft
Ózdi Pályaorientációs Alapítvány 0 Ft
Ózdi Rádióklub 20 000 Ft
Ózdi Rák Klub Magyarországi Egyesülete 0 Ft
Ózdi Rejtvényfejtők Klubja 20 000 Ft
Ózdi Szívbetegek Egyesülete 100 000 Ft
Ózdi Természetvédelmi Egyesület 0 Ft
Ózdi Újváros téri Általános Iskoláért Alapítvány 100 000 Ft
Ózdi Városi Vegyeskar 70 000 Ft
Ózdi Velence Egyesület 40 000 Ft
Palánta Bábmisszió Ózdi Csoport 0 Ft
Pataki Öregdiákok Ózdi Köre 0 Ft
Régi Zene Ózdi Alapítvány 100 000 Ft
REMORSE Zenekar 0 Ft
Sodros Zenekar 50 000 Ft
SUKHAR Alapítvány 20 000 Ft
Történelmi Igazságtétel Bizottság Ózdi Szervezete 0 Ft
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Vasvár Castrum Egyesület 0 Ft
Vasvár úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 0 Ft
VMK A Közösségért Alapítvány 50 000 Ft
VMK Modellezők Köre 20 000 Ft
VMK Természetjárók Köre 20 000 Ft

ÖSSZESEN: 4 000 000 Ft

(Kiss  Sándor  alpolgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs 
alpolgármesternek.)

27.) napirend

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ épületének műszaki állapotáról

dr.  Bárdos  Balázs szóbeli  kiegészítésre  megadja  a  szót  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek.

Kiss Sándor megköszöni a képviselők türelmét, hogy a későbbi időpontba tett 
napirendet kivárták. Köszönti Kerényi László okleveles építőmérnök, statikus, 
szaktervező és szakértő urat. Elmondja, az önkormányzat illetékes bizottságai 
2006.  május  24-én  megtárgyalták  az  előterjesztett  tájékoztatót.  A bizottsági 
megvitatások  közül  is  kiemeli  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság 
kibővített ülését, amelyen maga is, és Kerényi László úr is részt vett. Hosszú 
folyamat  negatív  eredménye,  amely  jelenleg  az  iskola  műszaki  állapotát 
jellemzi.  Egyértelművé vált  azonban, és a jelenlévő szakértő is megerősítette 
több ízben, hogy az ez évi tanévet nyugodtan, minden félelem nélkül be lehet 
fejezni  az  iskolában.  Az  is  elképzelhető,  hogy  az  épületnél  a  következő 
hónapokban, években sem fordulna elő érdemi balesetet okozó meghibásodás, 
annak azonban minimális kockázatát sem vállalhatják fel. Éppen ezért örömmel 
vették azt, hogy a belátható pár éves időszakban, megfelelő megerősítéssel az 
egész  épület  tovább  működhet.  Nem  kell  tehát  költözködni  más  helyre,  és 
korántsem kis  költségigényű,  ideiglenes  megoldásokat  keresni.  A bizottságok 
egyhangúan  javasolták  azt  is,  a  megerősítéshez  szükséges  anyagok  azonnal 
kerüljenek megrendelésre azért, hogy a nyári szünidőben ezt a feladatot minél 
gyorsabban végre tudják hajtani. Erre egyébként a szakértő úr véleménye szerint 
is reális lehetőség van. Hangsúlyozza, ezt a megerősítést tartja a két iskola tanári 
kara  is  a  legcélravezetőbbnek,  a  legjobb  megoldásnak.  Egyértelmű,  hogy  a 
jelenlegi  épület  hosszabb  távon  csak  rendkívül  nagy  –  milliárdos  – 
költségráfordítással lenne bizonyos színvonalon helyreállítható, amely a leendő 
használati értékhez képest aránytalanul nagy, gazdaságtalan ráfordítást jelentene. 
Ebből következik, hogy mindenképp megoldásokat kell keresni. Úgy gondolja, 
felelősséggel nem tudnak 2-3 héten belül megoldást hozni, annak ellenére, hogy 
a határozati javaslatban a júniusi hónap van kitűzve. Megnyugtató azonban az, 
hogy  a  tanévet  biztonságosan,  a  jelenlegi  állapot  szerint  be  lehet  fejezni.  A 
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következőt pedig – a megerősítések után – ugyanott el lehet kezdeni. Felhívja a 
képviselők,  szülők  figyelmét  arra,  nem szeretné,  ha  politikát  csinálnának  az 
ügyből. Hiszen ez egy olyan dolog, amelytől a város egyik legjobb iskolájának a 
további  sorsa  függ.  Azt  kéri,  hogy  közösen,  meggondoltan,  megfontoltan,  a 
lehetőségeket  számba  vetve,  minden  körülményt  figyelembe  véve  a  lehető 
legjobb megoldásokat keressék meg. Ezzel kapcsolatban több számos kérdés is 
felvetődik. Újat építsenek? Hogyan tudják újraépíteni? Hol tudják megépíteni? 
Hogyan lehet biztosítani ehhez a pénzügyi fedezetet? Kéri, hogy a mai napon a 
jelenlegi  előterjesztéssel  foglalkozzanak  és  a  júniusi  ülésre  különböző 
irányvonalakat,  különböző  megoldási  lehetőségeket  hozzanak  és  mivel  a 
szakértő többször  elmondta,  hogy szeptemberben el  lehet  indítani  az  iskolát, 
ezért azokat a híreszteléseket szeretné megcáfolni, ami arról szól, azért találták 
ki  ezt az egészet,  hogy szétszedjenek egy jól  működő közösséget.  Nem ez a 
szándék. Viszont azt senki sem vitathatja, hogy amennyiben egy minimális esély 
van  arra,  hogy  baleset  történjen,  abban  az  esetben  senki  sem,  sem  az 
önkormányzati vezetők, sem a képviselő-testület, sem az igazgató asszony nem 
vállalhatja  a  felelősséget.  Azt  kéri  a  testülettől,  hogy  a  jelenlegi  állapottal 
foglalkozzanak.  A  júniusi  ülésre  pedig  különböző  változatokat,  különböző 
lehetőségeket hozzanak be, és akkor van idejük – lényegében 1-2 évet kapnak – 
a megoldásra, de ez nem azt jelenti, hogy nem ez a legsürgetőbb dolog, amelyet 
meg  kell  oldani  a  legrövidebb  időn  belül,  és  a  legjobb  megoldással. 
Természetesen  úgy,  mint  eddig,  ezután  is  egyeztetni  fognak  az 
intézményvezetőkkel,  a  dolgozókkal  és  a  szülőkkel  is.  Kéri,  az  előterjesztést 
fogadják  el,  és  ha  bármilyen  kérdésük  adódik,  bizalommal  lehet  fordulni  a 
szakértőhöz. Majd módosító javaslatát mondja el. Az előterjesztés 2. pontjában a 
„végleges”  szót  ki  kellene  húzni  és  a  „javaslat”  szó  helyett  „javaslatokat” 
kellene  írni,  mert  természetesen  több  javaslatot  kell  hozni,  amelyeket  meg 
fognak tárgyalni.

Erdősi János elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság bő 2 órán 
keresztül  foglalkozott  a  tájékoztatóval,  amely  akkor  még  határozati  javaslat 
nélküli  volt.  Az időtartamból is  látható, hogy alaposan megrágták a témát és 
véglegesen az a megoldást született,  – hála a nagy tudású és nagyon pozitív 
hozzászólású szakértői véleménynek – hogy rövidtávon biztonságos megoldást 
jelentene  az  aládúcolás,  amely  teljes  terjedelemben  szinte  a  SZIKSZI  egész 
területére  vonatkozna,  átnyúlva  bizonyos  mértékig  a  Szabó  Lőrinc  Általános 
Iskolába is, különösen a határterületeket tekintve. Ez a megoldás néhány milliós 
költségből  megoldható,  valamint  lehetővé  válik  a  szeptemberig  történő 
kivitelezése is. Tehát a szeptemberi tanév már a szokott helyen kezdődhet meg. 
Vizsgáltak  egy átköltözési  lehetőséget  is  azért,  hogy ne  csak  egy  változattal 
foglalkozzanak, nézzenek meg más alternatívákat is, de ennek mind a humán, 
mind  a  pénzügyi  oldala  lényegesen  kedvezőtlenebb  volt  az  aládúcolási 
megoldásnál.  Pénzügyi  oldalon  is  többszörösébe,  illetve  esetleg  egy 
nagyságrenddel  nagyobb  összegbe  került  volna,  ha  figyelembe  veszik  az 
átköltözés költségét és az új helyen a bérleti díjat is. Véleménye szerint rövid- 
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távon  megoldható  a  probléma,  hosszú  távon  azonban  mindenképp  új  épület 
építésére kell fektetni a hangsúlyt, és - úgy ahogy az alpolgármester úr mondta – 
keresni  kell  a  pályázati  lehetőségeket,  valamint  minden  pénzügyi  segítséget 
igénybe kell venni. Tökéletesen egyetért azzal, hogy ebből nem szabad politikai 
ügyet csinálni, hiszen mindenki érintett benne. A bizottsági ülésen elhangzott az 
egyik bizottsági tag részéről, aki elejétől kezdve ismeri a témát is, a problémát 
is,  hogy az építkezés utáni  első évben már kezdtek jelentkezni  a  problémák, 
amelyek  mostanra  sajnos  már  ilyen  mértékben  kicsúcsosodtak.  A határozati 
javaslatnak alpolgármester úr által felvetett módosítása is elhangzott a bizottsági 
ülésen,  amellyel  egyetért  és  javasolja  a  határozati  javaslat  elfogadását. 
Hozzáteszi a javaslat létrehozására a Pénzügyi Bizottsággal együttesen tartott 
ülésen került sor, ahol az elnök úr által elhangzott, hogy határozati javaslatot is 
kellene hozni, ne csak a tájékoztatót hallgassák meg, hanem döntsenek az ügy 
sürgősségére való tekintettel. Az előterjesztést mind a két bizottság egyhangúlag 
javasolja elfogadásra.

Boda István szintén úgy gondolja, nem kell ebbe az ügybe belevinni a politikát, 
hanem keresni kell a gyors és távlati megoldásokat, ezért most csak annyi vitát 
folytassanak le, amely szakmailag feltétlenül szükséges. A gyors intézkedések – 
véleménye szerint – megtörténtek, erről szól a 3 pontos javaslat. Egyetért a két 
módosítással  és  azzal  is,  hogy  néhány  millió  forint  nem  lehet  gond  akkor, 
amikor  egy  iskolának  a  zavartalan  befejezéséről,  illetve  egy  új  tanév 
elkezdésének megoldásáról van szó. Az összes távlati  elképzeléseket be lehet 
majd  hozni  a  június  30-ig,  amely  össze  is  csenghet  az  országos  és  helyi 
elképzelésekkel is. Megjegyzi, nem lehet ma már semmit egymagában vizsgálni, 
hanem általában az egészet kell átnézni. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
 
Fazekas Zoltán előre bocsátja, hogy miután előtte három hozzászóló is politikai 
ügy kérdését vetette fel, nem ekként kívánja megtenni hozzászólását. Úgy érzi, 
hogy felelős várospolitikusként véleményét is ki kell fejtenie, mint azt megtette 
a  bizottságban  is.  Egyetért  az  elnök  urakkal,  nagyon  alapos  és  részletes  az 
előterjesztés,  és  –  véleménye  szerint  -  a  határozati  javaslat  a  jó  megoldás 
irányába mutat. Néhány pontban idézi azt ami történt, illetve ami a javaslatból 
jól körvonalazódik. Az épület problémája nem új keletű, hiszen ezekről 2003. 
augusztus 8-án, majd ugyancsak 2003. december 19-én is készült szakvélemény. 
Ez  utóbbiban  már  egy  éves  határidőt  megjelölve  újabb  mérések  elvégzését, 
valamint  a  megerősítési  munkálatok  megkezdését  kezdeményezte  a  szakértő, 
amely  elmaradt.  2004.  évben  ugyan  még  gyakoribb  ellenőrzésről  szólt  a 
szakvélemény, de az azóta eltelt 2 évben nem történtek meg az épületszerkezeti 
mérések és nem kezdődött el a megerősítés sem. A helyzetet tovább súlyosbítja a 
Tesco  építése,  illetve  a  várható  teherforgalom.  A  problémák  megoldásával 
párhuzamosan vetődött fel a felelősség megállapításának kérdése is, amelyre – 
ha nem is júniusban – de vissza kell térni. A lényeg, hogy a szakértő írásos és 
személyi  szóbeli  véleménye  alapján  biztonsággal  működtethető  jelen  tanév 
végéig  az  iskola.  A bizottság  komolyan  vette  ezt  a  szakértői  véleményt.  Az 
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épület ideiglenes aládúcolásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja. Ezzel 
a  megoldással  szeptembertől  –  a  szükséges  rekonstrukció,  vagy  új  épület 
elkészültéig – a tanév elkezdhető és néhány, (2-3) évig folytatható. A dúcolással 
az álmennyezet megerősítésére és szükséges cseréjére is sor kerül. Véleménye 
szerint  ez  csak  esztétikai  hátrányt  fog  jelenteni,  de  garantálja  a  biztonságos 
működést és nagyon bízik abban, hogy nem fog okozni a szülőkben semmiféle 
kétséget, vagy netán bizalomvesztést. A hogyan továbbról már a bizottságban is 
kialakult némi vita, feltehetőleg ez a júniusi tárgyalásokon, megbeszéléseken fog 
igazán  kibontakozni  és  –  reményei  szerint  –  nyugvópontra  jutni.  Úgy  érzi, 
számára is, és sok más ózdi ember számára is, mindkét iskolára – az általánosra 
és  a  szakközépiskolára  –  hosszú  távon  szükség  van  a  városban.  A jelenlegi 
épület rekonstrukcióját,  vagy az új épület építésének előkészítését,  tervezését, 
szükséges források feltárását minél előbb meg kell kezdeni. Az, hogy melyik 
előnyösebb,  az  még  nyitott  kérdés  és  elsősorban  pénzügyi,  illetve  pályázati 
források kérdése. Ezért egyetértve az előterjesztő már elhangzott módosításával, 
ő  a  3.  pontban  is  szeretne  módosítást  kérni.  Javasolja,  hogy  az  „és  az  új 
építmény…” helyett a „vagy az új építmény…”-re módosítanák az előterjesztést, 
amely így hangozna: „Az intézmény biztonságos továbbműködtetésének reális 
lehetőségéről,  vagy  az  új  építmény  megvalósítására  vonatkozó  határozott 
önkormányzati  elkötelezettségről  a  lakosságot,  különösképpen  az  iskolában 
tanulókat,  azok  szüleit  és  a  pedagógusokat  körültekintően  tájékoztatni  kell, 
kérve ehhez a statikus tervező közreműködését is.”

Zsolnai Piroska kiegészítve Erdősi János képviselő úr hozzászólást elmondja, az 
anyagot  3  bizottság  tárgyalta.  A Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság, valamint az Művelődési és Oktatási Bizottság. Személy 
szerint örül annak, hogy a sok rossz lehetőség közül, a legkevésbé rosszban lesz 
részük.  Ezt  az  ott  dolgozók  nevében  is  mondja,  hiszen  ennél  minden  csak 
rosszabb  megoldás  lett  volna.  Képviselő  úr  említette,  hogy  voltak  más 
lehetőségek is, de ő úgy gondolja, hogy miután nem voltak a szakértői vélemény 
birtokában, csak egy rossz helyzetről tudtak értesülni, mindenki lázasan keresett 
megoldásokat,  így sok minden felvetődött  a  továbbiakat  illetően.  A szakértői 
vélemény birtokában azonban úgy gondolja ez most a legkevésbé rossz módon 
rendeződik és nem elsősorban pénzügyi lehetőségek és megfontolások alapján 
döntöttek így, hiszen ha a szakértői vélemény arról szólt volna, hogy ott nem 
maradhatnak, akkor el kellett volna menniük, mindegy, hogy mennyibe került 
volna. Ezzel azonban az ügynek nincs vége, számtalan feladat van még hátra. 
Többek között az is, hogy a júniusi ülésre megoldási javaslatokat kell a testület 
elé hozni, amelyben – úgy gondolja - széles körben részt fognak venni.

dr. Horogh Lajos  elmondja, ő is részt vett a bizottsági ülésen. Akkor még sok 
ismeret hiányában tárgyaltak. Azért, hogy mértékadó, személyes véleménye is 
legyen  erről  az  ügyről  megjegyzi,  igazgató  nő  segítségével  a  tegnapi  napon 
megnézett minden olyan helyet, ami gondot okozhat, illetve ahol a problémák 
jelentkeznek  és  minden  olyan  dokumentumot,  amely  rendelkezésre  állt.  A 
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legnagyobb  gond,  hogy  semmilyen  tervdokumentáció  nincs,  különböző 
jegyzőkönyvekből,  vizsgálati  eredményekből  lehet  következtetni  a  helyzetre. 
Majd elmondja a számára meghatározó véleményt. Nem aggódik az iskola és az 
épület állapota miatt. Szeretne ő még annyi időt élni, mint amennyit ez az iskola 
állni  fog.  Megnézte  a  felszerkezetet  és  annak a  legnagyobb  igénybevételnek 
kitett csomópontjait. Nem látott semmilyen gondot. A rögzítések tökéletesek, az 
eredeti  állapotnak  megfelelőek,  semmilyen  olyan  elváltozásra  utaló  jel, 
amelyből  azt  a  következtetést  lehetne  levonni,  hogy  ott  káros  igénybevétel, 
esetleg  rövid  időn  belül  nagymértékű  károsodás  jelentkezhet,  nincs.  Mind  a 
rácsos  tartóknál,  mind  a  sima  tartóknál,  mind  a  födémek  elhelyezésénél  a 
megfelelő  biztonság  meg  van.  Véleménye  szerint  a  csavarok  jól  vannak 
méretezve, állapotuk megfelelő, semmilyen térfogatbeli változást, vagy térben 
való elmozdulást nem tapasztalt. Az álmennyezet, és a tartósínek megfelelően 
vannak rögzítve, álmennyezeti leesés csak a szélső sorokban lehetséges, máshol 
álmennyezet  leesni  nem  tud.  Egy  ügyes  fiatalember,  aki  nyomon  követi  az 
épület változásait, feljegyzést készít, és ha a változás egy megadott értéket elér, 
akkor  azt  az  álmennyezeti  részt  kicseréli.  Véleménye  szerint,  ami  a  gondot 
jelenti,  az az oszlopok vízszintes irányú elmozdulása,  amelyet  az alapozással 
együtt végeznek. A nagy probléma az, hogy az épület nem bevasalt, az épület 
alakzatát követő betonlemezre lett elhelyezve és ez a betonlemez nem megfelelő 
szilárdságú.  Mivel  nagy  területű  az  épület,  a  megfelelő  vastagságú  alap 
leszakadozik és eltávolodik az alaptömbtől. Ennek az eltávolodásnak a mértéke 
8-30  mm-t  is  eléri.  Az  az  érdekes  helyzet  áll  fenn,  hogy  a  fent  lévő 
acélszerkezeti rögzítés fix és ahogy mozdul el az alap, viszi magával az oszlop 
alsó részét is. Ebből adódóan többletfeszültségek, többletterhek keletkezhetnek 
az oszlopok és a födémszerkezet összefogásánál, kötésénél, ezért is javasolta a 
szakértő úr azt, hogy a megfelelő helyeken ezeket támasszák alá fával. Ez egy 
biztonságot  jelenthetne  abban  az  esetben,  ha  a  feltételezett  ismételt  terhelés 
hatására  valamilyen  csavarszakadás  következne  be.  Úgy  látja,  hogy  a  talaj 
állapota megnyugodott, hiszen a bekerült martinsalak is több mint 20 éves, ezért 
ott már gondok, problémák nem lehetnek, az agyag is kellően megszívta már 
magát.  A  függőleges  mozgásokat  pedig  nem  tartja  túl  veszélyesnek.  A 
megerősítés  a  biztonságot  szolgálja,  de  nem  oldja  meg.  Javasolja, 
versenytárgyalás  kiírását  arra,  hogy a  tartóoszlopok helyzetét  hogyan lehetne 
rögzíteni úgy, hogy a tartóoszlopok egymáshoz képest tovább nem mozduljanak 
el,  mert  akkor  esetleg  az  olyan  mértékű  lenne,  hogy  szakadás  lehet  a 
következménye. Nem becsüli le a tervező urat, de több szakember többet lát. 
Egy  vélemény  sem  vélemény,  és  ha  a  versenytárgyaláson  ezt  a  problémát 
felvetik, biztos lesznek rá jó megoldások, és akkor lehet ezek közül kiválasztani 
a legkisebb összegűt, vagy a legmegfelelőbbet.

Erdősi János két dologra tér ki. Az egyik, ha valaki rászánta az időt és átnézte – 
igaz  a  jelenlegi  előterjesztésnél  nincs  mellette  –  de  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság  tagjai  megkapták  a  mellékleteket  is  és  aki  alaposan 
áttanulmányozta, láthatta, hogy az épületnél a mozgások 2004-ig viszonylag kis 
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mértékben változtak,  jellemzően 0-20% között  emelkedtek,  vagy csökkentek. 
Jelentős változások 2004-től 2006. január, április hónapban következtek be. Már 
a  januári  méréseknél  komoly  növekedés  volt  tapasztalható.  Ezek  az  értékek 
+50%-tól -50% eltérésig változtak. A probléma a talajmozgásban az elmúlt két 
év alatt következett be, valamikor a 2004. évi mérések és az idei év januárja 
között.  A másik  észrevétele,  nem tud  egyetérteni  a  módosító  javaslattal.  Az 
anyagban  egyértelműen  le  van  írva,  hogy  a  jelenlegi  épületnél  3  megoldás 
jöhetne  szóba.  Az  egyik:  a  jelenlegi  épület  megerősítése,  kiköltöztetve  az 
iskolákat.  Ez  a  megoldás  vasbeton  lemezzel  összekötött  oszlopot  jelentene, 
amellyel  a  földszinti  gépészetet,  valamint  mást  is  át  kellene  helyezni.  Ez  a 
becslés szerint 1,1 milliárd forintba kerülne. A másik megoldás: új épület építése 

a jelenlegi helyen olyan bontással, ami az épület anyagait maximális mértékben 
visszahasznosítaná,  ez  kb.  1,4  milliárd  forintos  költséget  jelentene.  A  3. 
megoldás:  felhasználás  nélküli  építés,  amely  1,8  milliárd  költséget 
eredményezne. Mindhárom esetben az iskolák működtetését a jelenlegi helyen 
szüneteltetni  kellene minimum 1 évig,  de legrosszabb esetben 3 évig.  Ezt az 
alternatívát  vizsgálni  sem érdemes.  Mindenképpen  egy  más  helyen  építendő 
iskolában kell gondolkodni, amelynek az építését minél előbb meg kell nézni és 
mire az épület olyan állapotba juthat, hogy már nem biztonságos tovább, akkor 
az új intézmény ott legyen és igénybe lehessen venni.

dr. Bárdos Balázs dr. Horogh Lajos képviselő úrnak adja meg a szót.

dr. Horogh Lajos kéri rögzíteni, hogy minimum 2 hozzászólási lehetősége van, 
ez a második. Megjegyzi, nagyon kerülik, hogy hozzászóljon, de elmondja azt 
amit akar. Véleménye szerint két megoldással kell foglalkozni. Az egyik, hogy 
el kell  fogadni a mostani javaslatot és az aládúcolást végre kell  hajtani.  A 2. 
megoldás  esetében  versenytárgyalást  kell  kiírni  azért,  hogy  több  javaslat 
érkezzen  be,  és  így  utána  kellene  dönteni  arról  kell-e  új  iskola,  vagy  nem. 
Reméli a mérnök úr nem haragszik meg, ha megpróbálnak többféle megoldást 
keresni.  Hangsúlyozza,  nyomon  követte  éveken  keresztül  és  jól  ismeri  a 
problémát, ezért meg kell találni azt a megoldást, amely feleslegessé teszi az új 
iskoláról  való  gondolkodást,  hiszen  nincsenek  olyan  helyzetben,  hogy  erről 
beszéljenek. A jelenleginek a megmentésére kell a fő figyelmet fordítani, amely 
– véleménye szerint – megoldható.

Kiss  Sándor mielőtt  tovább  mennének  kéri,  mint  ahogy  a  szóbeli 
kiegészítésében is elmondta, ne folytassák le most a júniusi vitát. A legfontosabb 
most az, hogy az iskola az idei tanévet biztonsággal bejezheti és az iskolában 
szeptemberben a megszokott módon kezdődhet el a tanítás. Véleménye szerint 
Fazekas Zoltán képviselő úrnak a „vagy” módosítását is el lehet fogadni, mert 
júniusban kiderül, melyik megoldást fogadják el. Júniusban elképzelhető, hogy 
azt fogják mondani új iskolát kell építeni, mert a régi felújítása olyan mértékű 
lesz, amely nem éri meg, azonban most feleslegesnek tartja a vita lefolytatását. 
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Úgy gondolja  2-3 hét alatt nem tudnak végleges megoldást találni és nem hiszi, 
hogy  egy  testületi  ülésen  megtalálják  a  megfelelő  megoldást.  Minden 
lehetőséget vegyenek számításba, és azt tárgyalják meg a következő ülésen.

Fazekas Zoltán egyetért az alpolgármester úrral. Optimálisan júniusra jósolta a 
vita kibontakozását, Erdősi József képviselő úr azonban már elébe vágott ennek. 
Hozzászólását  is  visszavonja  azzal,  hogy meg kell  vizsgálni  a  lehetőségeket, 
hiszen az ami a szakértői vizsgálatban jelenleg szerepel, akár a felújításra, akár 
az új építésre vonatkozóan, nem egy végleges adat.

Rontó József szerint a következményekkel is reálisan számolni tudó döntést kell 
hozni.  Ha  ezt  tették  volna  az  elmúlt  években  valószínű,  hogy  ebbe  a 
dermesztően  nehéz  morális  és  anyagi  helyzetbe  nem  került  volna  az 
önkormányzat. Nagyon nehéz, mert 1000 gyermeknek és 103 dolgozónak kell 
biztonsággal  kimondani,  hogy  az  épület  használható.  Itt  nem  az  egyéni 
vélemények fognak dönteni, hanem azok a komoly és minden kétséget kizáró 
szakhatósági  vélemények,  amellyel  meg  lehet  győzni  a  gyerekeket  és  az  ott 
dolgozókat. Minden lehetőséget vizsgálni kell a júniusi döntésnél, és számolni 
kell  a  következményekkel  is.  Olyan döntést  kell  hozni,  amely  erkölcsileg  is 
megalapozza azt a tevékenységét az önkormányzatnak, hogy egy iskolát teljesen 
100%-os biztonságos körülmények között működtethet. E célnak kell szem előtt 
lebegni, még akkor is ha áldozatokat kell hozni. Várja az előkészületeket és a 
döntést ebben.

Boda István megjegyzi, nincs gond az 1. ponttal és a 2. ponttal. Javasolja, hogy 
a határozati javaslat 3. pontja az épület sorsának tájékoztatásáról szóljon.

Kiss Sándor egyetért a képviselő úrral. Ugyanis ebben a pillanatban nem lehet 
konkrét  dolgokról  tájékoztatni,  hanem  egy  folyamatos  tájékoztatásra  van 
szükség, amelyből a szülők, dolgozók megtudhatják az aktuális eseményeket. 
Megkérdezi képviselő urat fenntartja-e módosító javaslatát?

Boda István elmondja, az 1. pont tartalmazza azt, hogy az iskola biztonsággal 
tovább mehet. A 2. pont által megfogalmazottak szerint a javaslatokat június 30-
ig kell behozni a testület elé. Ahhoz pedig hogy ne vitatkozzanak a „vagy”-on 
úgy kell átfogalmazni a 3. pontot, hogy a lakosság és a közvélemény nyilvános 
tájékoztatása történjen meg, amelyhez kérik a statikus tervező közreműködését 
is. Megjegyzi, erről a helyzetről a szakemberek tájékoztatást adnak, hiszen ma el 
fognak menni a televízióba. 

Kiss Sándor idézi szó szerint: Az intézmény biztonságos továbbműködtetésének 
reális lehetőségéről a lakosságot, különösképpen az iskolában tanulókat, azok 
szüleit  és  a  pedagógusokat  körültekintően  tájékoztatni  kell,  kérve  ehhez  a 
statikus tervező közreműködését is. 
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Nagybalyi Géza meg van győződve arról, hogy ez a testület felelősséggel fog 
olyan döntést hozni - akár most, akár júniusban -, hogy szakmailag és humán 
oldalról is legmegfelelőbb legyen az ott dolgozók és tanulók számára, hiszen a 
testületben 3 képviselő is van, akinek a gyermeke oda jár. Véleménye szerint 
felesleges  kiélezni  a  vitát,  arra  kell  törekedni,  hogy  a  megoldást  a  lehető 
legrövidebb időn belül, a legalacsonyabb költség mellett, a legrugalmasabban 
találják meg.

Korényi László egyetért Fazekas Zoltán képviselő úrral. Több szempontot kell 
vizsgálni  az  iskola  sorsával  kapcsolatban.  A  szakvélemény  elsősorban  a 
megerősítésnek a költségeit tárgyalta. Ezt a sportcsarnok megerősítése kapcsán 
becsülte  meg  azzal,  hogy  ennél  az  épületnél  hatványozottabbak,  sokkal 
összetettebbek a  problémák.  A sportcsarnoknál  egy nagy tér  lefedését  kellett 
megoldani, itt viszont egy elég sűrűn alátámasztott rendszert kell megerősíteni, 
ami sokkal összetettebb feladat. Ott a meglévő összetöredezett alaplemez fölött 
építettek egy új alaplemezt, amely magával hozott számtalan következményt is. 
Nevezetesen  ezért  kell  a  sportcsarnokban  a  küszöbön  felfelé  lépni,  mert  a 
rétegrendeket ki kellett alakítani. Az iskolánál is így lesz, ha sor kerül rá. Tehát 
át kell gondolni a lépcsők, a homlokzatok, a gépészeti berendezések, válaszfalak 
elhelyezését, ezért a költségvetésben van egy +30%-os bizonytalanság, amelyet 
csak  akkor  lehet  konkretizálni,  amikor  hozzáfognak  az  épülethez,  feltárásra 
kerülnek  a  problémák,  illetve  feszültség  mentesítve  lesz  a  szerkezet,  ami 
pillanatnyilag meglepően jó állapotban van. Az elszenvedett alakváltozások és 
elmozdulások ellenére a csomópontokon a jelzett veszélyekre utaló jelek még 
nem láthatók. Tehát nincsenek fáradttörésre utaló jelek. Viszont azt is tudomásul 
kell  venni,  hogy  ez  a  szerkezet  könnyűszerkezetes,  és  így  kis  tartalékokkal 
rendelkezik. Példának említi a Csehországban és Németországban bekövetkezett 
baleseteket,  ahol a vékonyfalú acélszerkezetek élesre méretezéséről kaphattak 
képet.  Az  elmozdulások  pedig  olyan  igénybevételeket  generáltak  ebben  a 
szerkezetben,  amire  ezek nincsenek méretezve.  Ennek a  nagyságrendjét  nem 
tudja megbecsülni. Akkor lehetne megbecsülni, ha az egész szerkezetet végig 
számolná és a számításban sok helyen olyan feszültségcsúcsok alakulnának ki, 
amivel  igazolni  nem  lehetne  az  épület  állékonyságát.  Megállapítható,  hogy 
vannak  az  anyagban  tartalékok  és  a  falszerkezetben  tönkremenetelre,  vagy 
leszakadásra  utaló  jelek  nincsenek.  Ezek  a  2-3  év  óta  figyelemmel  kísért 
mozgások alternáló mozgások, tehát van egy fáradásos mozgása, ezért javasolta 
azt, amíg döntés születik, erősítsék meg az épületet. A megerősítéssel egyedül az 
a probléma, hogy torzult, deformált állapotot konzerválnak. Tehát nem tudják 
visszaemelni  a pilléreket  az eredeti  magasságukba,  nem tudják visszatolni az 
eredeti terv szerinti raszterekhez, hanem ezt csak megfogni tudják, úgy, mint a 
sportcsarnok  esetében  tették.  Ezért  javasolt  két  lehetőséget,  illetve  a 
szakvéleményben  felkérték  arra,  hogy  mint  lehetőséget  nézze  meg,  és  egy 
költségvetésben  adjon  megoldást  arra,  mi  történik  akkor,  ha  lebontják  egy 
szakaszon és azt az anyag visszahasználásával újra építik, vagy egy vadonatúj 
épületet építenek fel. Tulajdonképpen ez valamilyen kapaszkodási pont lehet a 
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testületnek a döntés meghozatalánál. Ők elsősorban a megerősítést vizsgálták a 
csarnoknál szerzett tapasztalatok alapján. A további biztonságos működéshez az 
aládúcolás egy szükséges megoldást ad, - amely a legegyszerűbb és legolcsóbb 
is  -  ahhoz,  hogy  a  testület  2-3  év  haladékot  kapjon  az  olyan  döntés 
meghozatalához, amely megnyugtató módon rendezi az iskola sorsát. 

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  arról,  hogy  a  módosításokkal  együtt 
elfogadják-e a határozati javaslatot.

A  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  következő 
határozatot hozza:

381/SzÜ. 126/KH/2006. (V.30.) sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató  az  Általános  Művelődési  Központ  épületének  műszaki 
állapotáról

A  Képviselő-testület  megismerte  a  statikus  szakértő  által  elkészített 
szakvéleményt és a szakértő által személyesen elmondott kiegészítéseket. Ebből 
egyértelművé  vált  az,  hogy  az  ÁMK  jelenlegi  épülete  hosszabb  távon 
működtetésre alkalmatlan, milliárdos nagyságú helyreállítás esetén sem töltené 
be eredeti funkcióját megfelelő színvonalon. A szakértői vélemény szerint az ez 
évi tanév teljes biztonsággal mindként iskolaszárnyban befejezhető, semmiféle 
közvetlen balesetveszélyt idéző meghibásodás nem áll fenn.

A tájékoztatóban foglaltak szerint a Képviselő-testület június hóban - a lehető 
legrövidebb  időn  belül  –  részletes  javaslatot  fog  kapni  az  ideiglenes 
továbbműködtetés (dúcolások, részben állmennyezet cserék) pénzügyi és egyéb 
feltételeiről, amely a szaktervező véleménye szerint a nyári szünet időszakában 
biztonsággal végrehajtható. Mindezeket figyelembe véve a Képviselő-testület az 
alábbi döntést hozza.

1.) Az  idő  rövidségére  tekintettel  célszerű  azonnal  megrendelni  az  épület 
egészére az ideiglenes, legfeljebb pár éves továbbműködtetést biztonsággal 
lehetővé tevő aládúcolás és részbeni álmennyezet csere terveit, amelynek 
fedezetét  átmenetileg  az  előre  nem  látható  feladatok  finanszírozását 
szolgáló önkormányzati tartalék terhére kell rendeznünk.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: azonnal

2.) A  tájékoztatóban  megfogalmazottak  szerint  június  hóban  a  Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a megoldásra vonatkozó javaslatokat.
Felelős: Polgármester
Határidő: legkésőbb 2006. június 30. 
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3.) Az  intézmény  biztonságos  továbbműködtetésének  reális  lehetőségéről  a 
lakosságot,  különösképpen  az  iskolában  tanulókat,  azok  szüleit  és  a 
pedagógusokat  körültekintően  tájékoztatni  kell,  kérve  ehhez  a  statikus 
tervező közreműködését is. 

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Művelődési Ügyosztály Vezetője
Műszaki Ügyosztály Vezetője

Határidő: 2006. május 30.

-.-.-
dr. Bárdos Balázs 10 perc szünetet rendel el.

-.-.-

(dr.  Bárdos  Balázs  alpolgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek.)

28.) napirend

Javaslat  az  OTP Bank Rt.  (3501 Miskolc,  Szemere út  5.)  helyiségigényének 
elbírálására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Szeretné  felhívni  a  figyelmet 
azonban arra, hogy mivel a bérbeadást határozatlan időre kérik, mindenképpen 
szükséges a testületi állásfoglalás.

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

A Képviselő-testület  15  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:

386/SZÜ/. 127/KH/2006.(V.30.) sz. Határozat

Tárgy: Az OTP Bank Rt.  (3501 Miskolc,  Szemere út  5.)  helyiségigényének 
elbírálása

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

A Képviselő-testület az OTP Bank Rt. (3501 Miskolc, Szemere út 5.) részére az 
Ózd, Vasvár út 56. alatti épület, alagsor 008. ajtószám alatti 9,6+19,4+25,9 m2 
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összesen 54,9 m2 alapterületű + 19 m2 közös használatú helyiségcsoportot – 
274.500.-Ft óvadék megfizetése mellett,  pályázati  eljárás lefolytatása nélkül - 
határozatlan időtartamra biztosítja oly módon, hogy a bérlő köteles az infláció-
követő piaci bérleti díjat és a fenntartási költségeket teljes egészében megfizetni. 

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

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 

Határidő: 2006. június 15.

29.) napirend

Javaslat  a  Kéttó  Kulturális,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (3700 
Kazincbarcika, Herbolyai út 57.) helyiségigényének elbírálására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  a 
javaslat „A” változatát támogatja. Hozzáfűzi ez a helyiségigény úgy merült fel, 
hogy a televíziónak kellett az a helyiség, ahol jelenleg vannak, ezért most el kell 
helyezni a szolgáltató kft-t.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  14  igen szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

395/SZÜ/. 128/KH/2006.(V.30.) sz. Határozat

Tárgy: A  Kéttó  Kulturális,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (3700 
Kazincbarcika, Herbolyai út 57.) helyiségigényének elbírálása

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

A Képviselő-testület a Kéttó Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3700 
Kazincbarcika, Herbolyai út 57.) részére az Ózd Vasvár út 56. alatti épületben 
lévő fsz. 106. ajtószám alatti 12,4 m2 alapterületű + 5,1 m2 közös használatú, 
valamint a 107. ajtószám alatti, 36,3 m2 alapterületű + 13,3 m2 közös használatú 
helyiségcsoportot óvadék megfizetése és pályázati eljárás lefolytatása nélkül - 
2006.  június 15-től  2011.   június 14-ig -  biztosítja  oly módon, hogy a bérlő 
köteles  az  infláció-követő  piaci  bérleti  díjnak  az  50  %-át,  míg  a  fenntartási 
költségeket teljes egészében megfizetni. 
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A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  KHT  ügyvezetőjét,  hogy  a 
helyiségcsoportra vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően 
kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 

Határidő: 2006. június 15.

30.) napirend

Javaslat  a  2006-2007.  évi  szociális  helyzet  alapján  történő  bérbeadási  lista-
tervezet jóváhagyására 

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

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

385/SzÜ. 129/KH/2006. (V.30.) számú határozat

Tárgy: A 2006-2007.  évi  szociális  helyzet  alapján  történő  bérbeadási  lista-
tervezet jóváhagyása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a 2006-2007. évi szociális helyzet alapján történő bérbeadási 
listát jóváhagyja.

Felhívja  az  Ózd  Városi  Polgármesteri  Hivatal  Igazgatási  Ügyosztályának 
Vezetőjét, hogy az igényjogosultak lakásigényét a bérbeadási lista sorrendjében 
elégítse ki.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője
Határidő: folyamatos

31.) napirend

Javaslat  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okiratának 
módosítására

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  alapító  okirat  módosítására  tett 
javaslatot a Szociális Diszkontbolt megszüntetése, az Információs Szolgáltatás, a 
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Szenvedélybetegek  közösségi  ellátásának  a  biztosításáról  szóló  határozat  és 
tulajdonképpen  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  mint  Gyermekjóléti 
Szakszolgálatának Gyermekjóléti Központként való működése indokolja. Ezért 
kérik  az  alapító  okirat  módosítását,  amelyet  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság 6 fő igen szavazattal, egyhangúlag támogatott. 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is tárgyalta az 
előterjesztést, amelyet egyhangúlag támogat.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

384/SzÜ. 130/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy: A Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okiratának 
módosítása

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

1.) A Képviselő-testület  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ 
Alapító  Okiratának  módosítását  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.) A  Képviselő-testület  utasítja  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági 
Központ  vezetőjét,  hogy  gondoskodjon  az  intézmény  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának megfelelő módosításáról.

Felelős: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Határidő: 2006. június 30.

Melléklet

Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ
Alapítói Okirata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, továbbá a módosított 1990. évi  LXV. tv. 10. §  (9) bekezdésében 
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és  a  többször  módosított  1993.  évi  III.  tv.  valamint  az  1997.  évi  XXXI. 
törvényekben foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzata az 1974-ben létesített 
Szociális  és  Egészségügyi Gazdasági  Központ Alapító Okiratát  a  következők 
szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalt szövegét megállapítja.

1.) Az intézmény neve: Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  
(a továbbiakban: SZEGK) 

Székhelye: Ózd, Árpád vezér út 28.

2.) Az intézmény alapítója: Ózd Város Önkormányzata
Székhelye: Ózd, Városház tér 1.

3.) Az intézmény felügyeleti szerve: Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Ózd, Városház tér 1.

4.) Az intézmény gazdálkodási jogköre:

A Szociális  és Egészségügyi Gazdasági Központ az előirányzatok feletti 
rendelkezési  jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező,  a 
gazdálkodása  megszervezésének módjára  tekintettel  önállóan gazdálkodó 
költségvetési intézmény.

5.) Ellátandó alaptevékenységek: 

Az Ózd város Önkormányzata által fenntartott, a szociális igazgatásról és 
szociális  ellátásokról  szóló  többször  módosított  1993.  évi  III.  törvény, 
továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított  1997.  évi  XXXI.  törvény  alapján  személyes  gondoskodás 
keretében  ellátást  nyújtó  intézmények  gazdálkodását, az  egészségügyről 
szóló  1997.  évi  CLIV.  tv.  152.§. (1)  bek.  alapján  az  egészségügyi 
alapellátási  feladatokat,  továbbá  a  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások 
folyósítását, elszámolását, valamint a gyermektartásdíj megelőlegezését, és 
az otthonteremtési támogatás pénzügyi lebonyolítását végző intézmény.

A SZEGK szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH 
által  kiadott  gazdasági  tevékenységek  egységes  ágazati  rendje,  illetve 
szakfeladatrend szerinti besorolása:

• 751779  Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
• 751845  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
• 851219  Háziorvosi szolgálat
• 851286  Fogorvosi ellátás
• 851297  Védőnői szolgálat
• 851912  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
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• 851967  Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

6.) A SZEGK vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7.) A  SZEGK  gazdálkodási  körébe  tartozó,  részben  önállóan  gazdálkodó 
intézmények:

1.) Kézenfogva Gondozóház 
Székhelye: Ózd, Szent I. út 10.

Az intézmény egységei, telephelyei és férőhelyei:

ab) Szent István úti részlege
Telephely: Ózd, Szent István út 10. 50 férőhely

ac) Szabolcsközi részlege
Telephely: Ózd, Szabolcsköz 11.    30 férőhely

ad) Bulcsú úti részleg
Telephely: Bulcsú út 1.  34 férőhely

b) Területi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

Az intézmény egységei, telephelyei és férőhelyei:

ba) I. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó 
intézményi egység  20 férőhely
I. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás 25 fő
I. sz. Idősek Klubja étkeztetés  80 fő
Telephely: Ózd, Bethlen Gábor út 10.

• II. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó 
intézményi egység 20 férőhely
II. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás   5 fő
II. sz. Idősek Klubja étkeztetés 60 fő
Telephely: Ózd, Somsály út 15.

bc) III. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó 
intézményi egység 40 férőhely
III. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás   60 fő
III. sz. Idősek Klubja étkeztetés 160 fő
Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.
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bd) IV. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó 
intézményi egység 20 férőhely
IV. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás   5 fő
IV. sz. Idősek Klubja étkeztetés 80 fő
Telephely: Ózd, Óvoda út 18.

be) Esthajnal Gondozóház 
Gondozóház átmeneti ellátást nyújtó 
intézményi egység 20 férőhely

   Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó 
intézményi egység 20 férőhely

 Idősek Klubja házi segítségnyújtás   5 fő
Idősek Klubja étkeztetés 20 fő

      Telephely: Ózd, Bánszállás telep 4.

bf) Harmónia Gondozóház
    Gondozóház átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményi egység 14 férőhely
Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó 
intézményi egység     20 férőhely
Idősek Klubja házi segítségnyújtás   5 fő

     Idősek Klubja étkeztetés 50 fő
 Telephely: Ózd, Virág út 22.

bg) Központi Mosoda
 Telephely: Ózd, Bethlen Gábor út 10.

bh) Támogató Szolgálat
   Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

bi) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 készülék
Telephely: Ózd, Virág út 22.

bj) Családsegítés
   Telephely: Ózd, Petőfi Sándor út 10.

bk)Szociális Információs Szolgálat
Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

c) Esély Gondozóház
Székhelye: Ózd, József A. út 3.

 Intézményi egységei, telephelyei és férőhelyei:
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ca) Átmeneti szállás 
Telephely: Ózd, Óvoda út 13. 50  férőhely

cb) Éjjeli menedékhely 
     Telephely: Ózd, Óvoda út 13. 16  férőhely

• Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 
Telephely: Ózd, József A. út 3. 50  férőhely

o Nappali melegedő 
Telephely: Ózd, József A. út 3. 50  férőhely

ce) Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Telephely: Ózd, József A. út 3.

d) Integrált Gyermekjóléti Intézmény
Székhelye: Ózd, Petőfi út 12.

Intézményi egységei, telephelyei és férőhelyei:

da) Gyermekjóléti Központ
Telephely: Ózd, Petőfi út 12. 

db) Családok Átmeneti Otthona I.
 Telephely: Ózd, Lehel vezér út 1. 25 férőhely

2.) Családok Átmeneti Otthona II.
Telephely: Ózd, Rombauer tér 1. 36 férőhely

• Katona József úti Bölcsőde
 Telephely: Ózd, Katona József út 2. 60 férőhely
                        Ózd, Újváros tér 2. 10 férőhely

8.) A  részben  önállóan  gazdálkodó  intézmények  szakfeladat-rend  szerinti 
besorolása:

- 853170  Ápoló-gondozó  otthoni  és  rehabilitációs  intézményi 
ellátás

- 853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- 853211 Bölcsődei ellátás
- 853233 Házi segítségnyújtás
- 853244 Családsegítés
- 853255 Szociális étkeztetés
- 853266 Nappali szociális ellátás
- 853277 Szociális foglalkoztatás
- 853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
- 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
- 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 853333 Munkanélküli ellátások
- 853344 Eseti pénzbeli szociális pénzbeli ellátás
- 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás
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9.) A SZEGK vezetőjét  a  Képviselő-testület  bízza  meg  nyilvános  pályázati 
eljárás  útján.  A  megbízás  előkészítése  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság feladata.

10.) A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő ingatlan
- alaptevékenység épülete,
- alaptevékenység gépei és berendezései.

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

11.) A  SZEGK  az  Ózd  Város  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló többször módosított 25/1993. 
(XII.23.)  számú rendelete  szerint  a  rendelkezésére  álló  helyiségeket  egy 
naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A bérbeadásra akkor 
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményében folyó munkát, ezt 
előzetesen a közalkalmazotti megbízottal egyezteti.
A  SZEGK  a  rendelkezésére  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni.

12.) A  SZEGK  önálló  jogi  személy  vagyonával,  költségvetésével  önállóan 
gazdálkodik.  A  munkáltatói  jogokat  a  háziorvosok,  alapellátást  végző 
fogorvosok kivételével a SZEGK vezetője gyakorolja a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  törvény  figyelembevételével.  E  jogkörében  eljárva  az 
intézményvezetőnek a döntését megelőzően egyeztetni  kell:  a  háziorvosi 
szolgálatnál,  iskola-egészségügynél,  iskola-fogászatnál,  alkalmazott 
dolgozók esetében az orvossal, védőnők esetében a vezető védőnővel. 

Záró rendelkezés

Az Alapító Okirat 2006. június 01. napjával lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 
282/KH/2004.(XII.28.) számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát 
veszti.

Ózd, 2006. május 30.

Benedek Mihály
   polgármester
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32.) napirend

Javaslat szakképzést előkészítő évfolyam indítására

Zsolnai  Piroska  hangsúlyozza,  a  szakképzésben való részvételnek előfeltétele 
lenne,  hogy  az  általános  iskolai  tanulmányaikat  minél  többen  befejezzék. 
Tulajdonképpen  ennek  a  képzésnek  az  indításával  egy  hiánypótlást  is  meg 
fognak  oldani.  Úgy  tudja,  már  eddig  is  sokan  jelentkeztek,  talán  40  fő  a 
jelentkezők  száma.  Bízik  benne,  hogy  a  szakképzést  be  is  fogják  fejezni, 
amellyel nőne azoknak a száma, akik majd az elkövetkezendő szakképzésben 
részt vehetnek. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja, amelyet a Művelődési és 
Oktatási  Bizottság is  megtárgyalt  és  egyhangúlag támogatott.  Hozzáteszi,  két 
előterjesztésről  van  szó,  hiszen  benne  van  az  alapító  okirat  módosítása  is, 
amelyet ki kellett egészíteni ezzel a tevékenységgel.  Ezt a 3. oldalon találják 
meg a képviselők. 

dr. Horogh Lajos jegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy az előterjesztés első 
oldalán  szereplő  „MOB”  rövidítés  jogilag  helyes-e,  hiszen  a  MOB  elnöke 
jelenleg Smidth Pál. 

Kiss  Sándor köszöni,  hogy  képviselő  úr  felhívta  a  figyelmet  erre.  Módosító 
javaslatként  pedig  kéri,  hogy  ne  MOB  rövidítésként,  hanem  Művelődési  és 
Oktatási Bizottságként fogadják majd el az előterjesztést. 

Boda István megjegyzi, ez az előterjesztés olyan törekvést takar, amelyben ma 
már menni kell a gyermekért, mert nincs gyerek, nincs kit oktatni. Ez a folyamat 
tehát innen kezdődik. Az állam pedig mostanában találta ki ezt, amelyet dupla 
normatívával támogat. Jelenleg 43 gyermek van, 12 fővel már el lehet indítani a 
csoportot, de jó ha 20 fő van, mert elmaradhatnak is. Összefoglalva elmondja, 
ma már a tegnapi vázlattal nem lehet bemenni egy órára, mert ha a gyerek más 
lett,  akkor  teljesen  más  módszerekkel  kell  megközelíteni  őket,  és  egészen 
másképpen kell dolgozni is. Úgy gondolja rengeteg tartalék van még ebben.

Kiss Sándor kéri, hogy az előterjesztés első oldalának kijavításával, szavazzanak 
a határozati javaslat elfogadásáról.

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

380/SzÜ. 131/KH/2006. (V. 30.) számú határozat

Tárgy: Szakképzést előkészítő évfolyam indítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  az  Oktatási  Minisztérium által 
engedélyezett központi program alapján 2006. szeptember 1-jétől az Árpád 
Vezér Úti Általános és Szakképző Iskolában felzárkóztató oktatás keretében 
szakképzést előkészítő évfolyam induljon.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
 Igazgató

Határidő: 2006. szeptember 1.

2.) Ózd  Város  Önkormányzata  az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző 
Iskola alapító okiratát a  mellékletben  foglaltaknak megfelelően módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet

HELYI ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Ózd Város Önkormányzata
………………………………………………………….

határozata

AZ ÁRPÁD VEZÉR ÚTI ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.  §-ának  (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-
ának (5) bekezdésében, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 3/1995. 
(V.  4.)  MüM  rendelettel  módosított  7/1993.  (XII.  30.)  MüM rendelet  és  az 
iskolai  rendszerű szakképzés megszervezésére  és  a  gyakorlati  képzési  helyek 
létesítésére  vonatkozó  feltételekről  szóló  9/1993.  (XII.  30.)  MüM-MKM 
együttes rendeletben foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzata az 1959-ben 
létesített Ózd Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola Alapító Okiratát a 
következők szerint határozza meg:

1.)       Az intézmény neve  : Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola
OM azonosítója: 028899

2.)       Székhelye  : 3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
Intézményegységei:
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o Központi Óvodai Konyha 3600  Ózd,  Árpád  vezér  út 
27.

o Árpád Étterem és Egységei 3600  Ózd,  Árpád  vezér  út 
27.

o Szentsimoni Művelődési Ház 3625  Ózd,  Szentsimoni  út 
82.

o Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény 3625 Ózd, Barátság út 4.
o Királd 1-4. évfolyam tagintézmény 3657  Királd,  Alsó 

telep 19.

3.)       Az intézmény alapítója:  Ózd Városi Tanács

4.)       Az alapítás ideje  : 1959.
Az intézmény jogutódja az Ózd Árpád Vezér Úti Általános, Szakiskola és 
Nevelési Tanácsadónak.

5.)       Az intézmény felügyeleti (fenntartó) szerve  : Ózd Város Önkormányzata

6.)       Az intézmény működési területe:  
Az általános iskola 1-8.évfolyamaira a 2. sz. melléklet szerint, továbbá a 9-
10., illetve a szakképző évfolyamokra vonatkozóan a város és a környező 
települések igényeit is figyelembe véve végez beiskolázást.

7.)       Az intézmény jogállása  :  az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján önálló jogi személy.

8.)       Az  intézmény  típusa  :  többcélú  intézmény  (általános  és  szakiskola)  az 
általános  iskolán emelt  szintű  német  nyelvi  és  felmenő rendszerű  ének-
zenei oktatással.

9.)       Felvehető maximális létszám:  
1-  8. évfolyam: 546 tanuló (általános iskola)
9-13. évfolyam: 420 tanuló (szakiskola)

10.)     Az intézmény tevékenységei:  
dc) Szakágazatok száma:
dci) 801000 Alapfokú oktatás
dcii) 802100 Általános középfokú oktatás
dciii) 802200 Szakmai középfokú oktatás

Az iskola feladata biztosítani:
b) az általános és szakképző nevelést és oktatást (TEOR szám: 8012). Ennek 

keretében  felkészíti  a  tanulókat  az  általános  iskolai  végzettség 
megszerzésére, az alapfokú vizsgára, valamint a szakképesítő vizsgára.
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bb) Ellátandó alaptevékenysége  :  

801214            Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás  
cd) 1-8.  évfolyamon  nappali  rendszerű,  általános  műveltséget 

megalapozó iskolai oktatás,
cdi) azon  sérült  gyermekek  nevelése-oktatása,  szakirányú 

fejlesztése,  akik  a  szakértői  bizottságok  szakvéleménye 
alapján a többségi iskolákban integráltan oktathatók,

cdii) cigány kisebbségi oktatás,
cdiii) integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés,
cdiv) fejlesztő, felzárkóztató oktatás, kislétszámú csoportban,
cdv) Szentsimonban  művelődési  alapellátás  és  helytörténeti 

gyűjtemény,
cdvi) társulási  megállapodás  alapján  Királd  községben  1-4. 

osztályos tanulók számára összevont osztályok működtetése 
tagintézményként, valamint a királdi 5-8. évfolyamos tanulók 
általános iskolai nevelése-oktatása a befogadó iskolában,

cdvii) Somsály beiskolázási körzetéből az 1-8. évfolyamos tanulók 
nevelése-oktatása,

cdviii)Együttműködési megállapodás alapján az intézményen belül 
biztosítja  a  Domaházáról  bejáró  5-8  évfolyamos  tanulók 
nevelését, oktatását,

cdix) iskolai sportkör működtetése

801225        Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános   
iskolai nevelése, oktatása

802241        Nappali  rendszerű,  szakképesítés  megszerzése  felkészítő   
iskolai oktatás

• 2+2;  2+3  éves  szerkezetű,  nappali  rendszerű,  szakképesítés 
megszerzésére felkészítő oktatás,

• az  intézmény a  következő OKJ szerinti  szakmák megszerzésére 
készíti fel a szakképző évfolyamain tanulóit – vendéglátóipari és 
élelmiszeripari szakmacsoportban:

o házvezető/nő azonosító száma: 33660101
o cukrász azonosító száma: 33782601
o szakács azonosító száma: 33782602
o pincér azonosító száma: 33782201
o pék azonosító száma: 31521210
o pék-cukrász azonosító száma: 33521202

• 16.  évet  betöltött,  8 osztályt  el  nem végzett,  hátrányos helyzetű 
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tanulók felzárkóztató oktatása (a Kt.27. § (8) bek. alapján)

• 2006.  szeptember  1-jétől  szakképzést  előkészítő  évfolyam 
indítása

• alapműveltségi vizsgához nem kötött szakma
o sütőipari munkás azonosító száma: 21521204
o száraztészta-készítő azonosító száma: 21521205
o savanyító azonosító száma: 31521211
o gyorsétkeztetési eladó azonosító száma: 31782202

• A 2005/2006. tanévtől
a) A cukrász  szakképzés  időtartama az  eddigi  2  évről  3 

évre változik, a tantárgyi struktúrával együtt.
b) A gyorsétkeztetési  eladó  szakma  eddigi  1  évfolyama 

megmarad, tantárgyi szerkezete módosul.

A 2006/2007. tanévtől
a szakács és a pincér szakképzés időtartama az eddigi 2 
évről 3 évre változik, a tantárgyi rendszerrel együtt.

• igény szerint cigány kisebbségi oktatás,
• integrált nevelés-oktatás,
• iskolai sportkör működtetése

805113        Napközi  otthoni  (iskolaotthonos,  ill.  vegyes  csoport),   
tanulószobai foglalkozás

552323            Iskolai intézményi közétkeztetés  
4. Az iskola a tanulók és a dolgozók részére étkeztetési ellátást biztosít

751768        Intézményi vagyon működtetése  

cc)Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységet 
folytathat.

552323            Iskolai intézményi közétkeztetés  
5. Iskolai egyéb étkeztetés

a. A konyha és cukrász tanüzem szabad kapacitásának kihasználására 
más  intézmények,  gazdasági  egységek  és  személyek  igényei 
alapján  étkeztetést,  cukrászati  termékeket,  illetve  önkormányzati 
intézményeknek ebéd- és személyszállítást biztosít.

- 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés  
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o Együttműködik a nappali szociális ellátást biztosító önkormányzati 
intézményi étkezési feladatok ellátásában.

o Az intézmény működteti az Árpád vezér út 27. sz. alatt lévő 600 
adagos Központi Óvodai Konyhát, ahonnan az Alkotmány úti, az 
Árpád vezér úti,  a  Virág úti,  a  Damjanich úti,  a  Csépányi úti,  a 
Somsályi úti melegítő konyhákat látja el ebéddel.

o A konyhai kapacitás adta lehetőségeken belül szociális és a’la carte 
étkezést is biztosít.

o Felelős  az  óvodai  népesség  szakszerű  étrendjéért,  az  ételek 
mennyiségéért,  minőségéért,  az  élelmezés  minőségbiztosítási 
feltételek betartásáért.

- 751952      Közoktatási  intézményekben  végzett  kiegészítő   
tevékenységek

o Az intézmény működteti a szintén az Árpád vezér út 27. sz. alatt 
lévő  Árpád  Éttermet  és  a  hozzátartozó  egységeket.  Biztosítja  a 
központi  ünnepségek,  rendezvények  feltételeit,  a  lakossági  és  a 
civil szervezetek igényeinek kielégítését.

o Az oktatás során előállított és egyéb termékeket értékesíti, továbbá 
az  italfelszolgálással  kapcsolatos  ismereteket  gyakoroltatja  –  a 
vonatkozó  jogszabályok  betartásával  –  az  alkoholos  és 
alkoholmentes  italokra  vonatkozóan  egyaránt  (hidegkonyhai, 
melegkonyhai  készítmények,  sütemények,  édességek,  snack áruk, 
kávé, üdítők, tea, ásványvizek, alkoholos és alkoholmentes italok). 
(A  217/1998.  (XII.  31.)  Kormányrendelet  9.  §  (5)  bekezdése 
szerint: „Nem minősül vállalkozási tevékenységnek a költségvetési 
szervnek  az  alapító  okiratában  meghatározott  alaptevékenységén 
belül  az  a  kiegészítő,  kisegítő  jellegű  tevékenysége,  amelyet  az 
alaptevékenysége  feltételeként  rendelkezésre  álló,  s  e  célra  csak 
részben  lekötött  személyi  és  anyagi  kapacitások  fokozott 
kihasználásával nem nyereségszerzés céljából végez.”)

- 802241      Nappali  rendszerű,  szakképesítés  megszerzésére   
felkészítő iskolai            oktatás

o Az iskolai oktatás kapcsán – a tankonyhán és a cukrász tanüzemben 
– előállított termékeket a benti tanétteremben is értékesíti.

o Az  iskola  a  Szlovákiában,  Rimaszombaton  és  Lengyelországban 
Chorzow  városban  lévő  –  hasonló  profilú  –  testvériskolával 
pályázati  és  egyéb  formában  kölcsönös  szakmai  és  gazdasági 
előnyök mellett együttműködik.

o A 2001.  évi  CI.  Törvény alapján  – mint  alapellátás  körébe nem 
tartozó felnőttképzési tevékenységet (8042) kíván folyatni:

 iskolarendszeren kívüli képzést, mely célja szerint: szakmai 
képzés,
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 a  szakmai  képzés  államilag  elismert  szakképesítés 
megszerzését  illetően  tervezi  pék  (31521210),  valamint 
szakács (33782602) szakmákban,

 e felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás
• előzetes tudásszint felmérése (00000090),
• pályaorientációs és korrekciós tanácsadás (00000092)

Az  iskola  a  rendelkezésre  álló  helyiségeket,  így  a  tantermeket, 
dísztermet,  tornatermet,  ebédlőt,  az  Árpád  Éttermet  és  a  hozzátartozó 
egységeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. 
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelési-
oktatási  intézményben folyó  nevelő  és  oktató  munkát,  a  mindennapos 
testedzést  és  az  iskolában  működő  iskolai  sportkör  munkáját.  Ezt 
előzetesen  az  intézményben  működő  szakszervezetekkel,  illetve  az 
Iskolaszékkel egyezteti.

11.)      A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
3. A feladatok ellátáshoz az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévő 

Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  álló  7001.  számú  tulajdoni 
lapon nyilvántartott 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlan, a rajta 
található oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral, 
ebédlővel,  tanétteremmel,  cukrász  tanüzemmel,  konyhával, 
tankonyhával és berendezésekkel (Ózd, Árpád vezér út 13.).

4. Az  Ózd  település  tulajdonában  álló  7020/41.  sz.  tulajdoni  lapon 
nyilvántartott 8133/A hrsz. 188 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
központi  óvodai  konyhával,  az  Árpád  Étteremmel  és  a  hozzátartozó 
egységekkel:  tankávézóval,  tansörözővel,  kerthelyiséggel, 
látványkonyhával (Ózd, Árpád vezér út 27.).

5. A Szentsimonban  található  15104  sz.  tulajdoni  lapon  nyilvántartott 
17005  hrsz.  2208  m2 alapterületű  ingatlan  a  rajta  elhelyezkedő 
helytörténeti  gyűjteménnyel,  udvarral  1924  m2.  (Ózd-Szentsimon, 
Barátság út 4.).

6. A Szentsimonban  található  15183.  sz.  tulajdoni  lapon  nyilvántartott 
17065/1.  hrsz.,  1925  m2 alapterületű  ingatlan  a  rajta  elhelyezkedő 
Művelődési Házzal (Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82.)

1213. Alaptevékenység épületei: 31.255.085 Ft
Alaptevékenység gépei és berendezései: 76.079.702 Ft

12.)     A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog  
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.
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13.)     Gazdálkodással összefüggő jogosítványok  
Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 
önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  gazdálkodással  összefüggő 
tevékenységet  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon  belül  az  intézményvezető  vállalhat;  a  vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően.

14.)     Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  
Az  igazgatót  nyilvános  pályázat  alapján  Ózd  Város  Képviselő-testülete 
nevezi  ki.  A munkáltatói  jogokat  Ózd  város  polgármestere  gyakorolja 
felette.

15.)     Az  intézménynél  dolgozók  esetében  az  intézmény  igazgatója  önállóan   
gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  kollektív  szerződés  és  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.

16.)     Az intézmény képviseletére jogosult:  
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja 
a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Záró rendelkezés: Az Alapító Okirat hatálybalépésének időpontja: 2006. ………
…………,  ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  215/KH.2005.(IX.  27.)  sz. 
határozattal kiadott alapító okirat.

Ózd, 2006. ……………………………

…………………………..
   polgármester

33.) napirend

Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

Fekete József örül, hogy itt lehet, majd beszámol egy örömhírről is: ezüstérmet 
szereztek a Masters Európai Bajnokságon, legyenek rá büszkék, hiszen úgy 15 
évenként talán tudnak díjat szerezni. 1966-ban Tóth Gyula szerzett érmet, aztán 
a kis Kalamár István a serdülő EB-n 1990-ben, majd utána Fodor Emese 1993-
ban, ez a 4. érme a városnak. A mostani érem masters európai érem, de ez is 
szépen csillog,  amelyet  Szepesi  László 64 éves sportoló szerzett,  aki  111 kg 
pluszt  lökött  a  feje  fölé  nagy  küzdelemben.  Hozzáfűzi,  2  fő  versenyző  volt 
európai  bajnokságon,  amelyre  még nem volt  példa.  Nagy Nikoletta  7.  lett  a 
bajnokságon, aki most az Eléko Kupa Nagydíjon vesz részt Salzburgban. Az ő 
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vezetésével  a  4  fő  női  válogatott  sikeresen  szerepelt  és  6  kupát  szerzett 
különböző  súly  és  korcsoportokban.  A  beszámolóból  kimaradt  a  lengyel 
testvérvárossal 9 éve kiválóan működő nemzetközi kapcsolat, ahová 2 hét múlva 
fognak menni versenyezni. Reméli ott is sikereket fognak elérni. Megköszöni 
azt a támogatást az önkormányzatnak, amely 16 év óta – igaz mindig küzdöttek 
ezért, de mindig sikerült elérniük – ilyen magas még nem volt. Reméli, hogy ez 
most már elindít egy olyan folyamatot, amely még komolyabb eredményeket is 
fog hozni. A szakosztályban megindult a létszám, már 33 igazolt versenyzővel 
büszkélkedhetnek.  A hétvégén  pedig  8  év  után  újra  lesz  súlyemelő  verseny 
Ózdon, ahová minden kedves képviselő urat és asszonyt nagy tisztelettel várnak. 
11 órától a gyermekek, 14 órától a nők, 16 órától pedig a férfiak fognak küzdeni 
a  vasakkal.  70 nevezés érkezett  be,  és  reméli,  itt  is  tovább öregbíthetik Ózd 
hírnevét. 

Kiss Sándor bízik benne, hogy az eddig végzett munkájuk alapot ad arra, hogy 
az olimpián is részt vegyenek Nagy Nikolettával.

dr.  Horogh  Lajos megjegyzi,  ebből  az  előterjesztésből  egy  dolog  hiányzik, 
mégpedig  amit  szerénységből  nem  lehet  leírni.  Fekete  József  egy  igazi 
sportember, aki Ózdra kerülve nagyon sokat tett az ózdi súlyemelő sportért, és 
jelentős szerepe van abban, hogy az ózdi versenyzők ilyen eredményeket értek 
el.  Ő  a  maga  –  de  úgy  gondolja  –  az  önkormányzat  nevében  is  további 
eredményes,  sikeres  és  az  eddigihez  hasonló  önzetlen  munkát  kíván,  amit 
mindenben segíteni és támogatni fog.

Filipcsin  Károly alapos,  eredményeket  rendszerező  tájékoztatót  olvashattak, 
minden elismerése Fekete József úrnak és segítőinek.

Tartó Lajos úgy gondolja, az eredmények önmagukért beszélnek. Ő is csak azt 
szeretné kihangsúlyozni, hogy nem hiszi van-e még olyan sportág az országban, 
ahol a tizenévestől a 64-65 éves korig versenyeznek az emberek. Sajnos kár, 
hogy nincs másik sportág, ahol olimpiai kerettag van, de reméli, hogy lesz majd 
olimpikon  is.  Úgy  gondolja,  Fekete  József  megérdemelte  azokat  a  dicsérő 
szavakat, amelyeket dr. Horogh Lajos képviselő úr elmondott. Megjegyzi, talán 
a  testület  ezt  ismerte  el  a  tavalyi  évben  az  „Ózd  Városért”  kitüntetéssel.  A 
támogatásként adott összeg nem kidobott pénz, mivel szép eredményeket érnek 
el a sportolók, ezért a maga részéről is gratulál és további sok sikert kíván.

Kiss Sándor kéri a testületet, vegyék tudomásul a tájékoztatót.

-.-.-

(Kiss  Sándor  alpolgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs 
alpolgármesternek.)

-.-.-
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34.) napirend

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

dr. Bárdos Balázs kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, hogy a 2. oldalon 
lévő határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak.

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

154/SzÜ. 132/KH/2006. (V.30.) számú határozat

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

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

-.-.-

Tájékoztató a 2006. március 30. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

dr.  Bárdos  Balázs mivel  a  tájékoztatóban  is  van  egy  határozati  javaslat  a 
polgármester  szabadságának  engedélyezésére,  kéri,  szavazzanak  ennek  az 
elfogadásáról is.

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

348/SzÜ. 133/KH/2006.(V.30.) számú határozat

Tárgy:  Benedek  Mihály  polgármester  fizetett  szabadsága  igénybevételének 
engedélyezése

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi Benedek Mihály polgármesternek 
a 2005. évről 2006. évre áthozott fizetett szabadságából

2006. június 8. és 2006. június 21. között
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10 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

-.-.-

(dr.  Bárdos  Balázs  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek.)

-.-.-

Kiss Sándor tájékoztatja a résztvevőket, hogy 2006. június 8-án ünnepi testületi 
ülést tartanak a meghívóban szereplő időpontban, amelyre mindenkit szeretettel 
várnak  és  reméli  minél  többen  részt  vesznek  majd  rajta.  Majd  a  munkát 
megköszönve az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály 
jegyző polgármester távollétében

Kiss Sándor
alpolgármester
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