
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. június 26-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Boda István, 
Chodkiewicz  Károly,  Erdősi  János,  Fazekas  Zoltán,  Filipcsin  Károly,  Galyas 
Bertalan, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller 
Ildikó, Nagybalyi Géza, Obbágy Csaba, Rontó József, Soós József, Strohmayer 
László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos képviselők

Távol volt: Battyányi József, Bertáné Várnay Ilona, dr. Horogh Lajos, Nyerges 
Tibor, Varga György, Zsolnai Piroska képviselő

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

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

vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Barczi Orsolya Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Szilágyi Istvánné BAZ Megyei Munkaügyi Központ Ózdi 

Kirendeltségének képviseletében
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Horváth Lajos Ózdi Velence Egyesület elnöke
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály az ülést megnyitja.  Tájékoztatja a testületet,  hogy az ülésről 
való távolmaradását  előre  jelezte Battyányi  József,  Bertáné Várnay Ilona,  dr. 
Horogh Lajos, Nyerges Tibor, Varga György és Zsolnai Piroska, továbbá később 
kapcsolódik  be  a  testület  munkájába  Kovácsné Keller  Ildikó  és  Tartó  Lajos. 
Kéri, jelenlét ellenőrzés céljából nyomják meg az igen gombot.
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Benedek Mihály megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 18 fő van 
jelen az ülésteremben.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (……) számú rendelet-tervezete a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

2.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (……) számú rendelet-tervezete a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátásokról,  és  azok 
igénybevételéről 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

3.) Javaslat  az  Általános  Művelődési  Központ  műszaki  állapotából  adódó 
feladatokra

Előterjesztő: Polgármester

4.) Javaslat a Brassói út önkormányzati felújításának módosítására  

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat lemondás a kórházi gép-műszerbeszerzés 2005. évi céltámogatási 
előirányzat maradványáról

Előterjesztő: Polgármester

6.) Javaslat  az  önkormányzati  közhasznú  foglalkoztatás  létszám  és  sajáterő 
felosztás módosítására 

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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7.) Javaslat  a  Táncsics  telep  -  Vajda  János  út  megépített  szennyvízcsatorna 
gerincvezetékének üzemeltetésre történő átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

9.) Javaslat az ózdi belterületi 7302/2/A/26 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

10.) Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény szerkezeti átalakítására 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

11.) Javaslat a Velence telepi szivattyúház közösségi célú hasznosítására 

Előterjesztő:  PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
PH Igazgatási Ügyosztály 

12.) Javaslat  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  Alapító 
Okiratának módosítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

13.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője részére 2005. évre kitűzött 1. sz. 
prémium feladat teljesítésének ismételt áttekintésére, értékelésére 

Előterjesztő: Polgármester

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
köztisztasággal  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Boda  István elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet  megtárgyalta,  elfogadását  támogatja.  Hozzáteszi,  törvényi  változás 
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indokolta a rendelet módosítását, mivel a december 30-tól érvényes rendelkezés 
alapján a települési önkormányzatnak nem kell  megtérítenie a díjhátralékot a 
közszolgáltató részére.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadására.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
16/2006.(VI.27.) számú rendeletét

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 6. sz. rendelet

módosításáról

1. §

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. rendelet 8. § (5) bekezdése hatályát veszti.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezését 2005. december 
30-tól kell alkalmazni.

-.-.-

A napirend tárgyalása után megérkezett Kovácsné Keller Ildikó és Tartó Lajos.

2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátásokról,  és  azok 
igénybevételéről

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal  javasolja  a  rendelet-tervezet 
elfogadását. 

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
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dr.  Almási  Csaba javasolja  a  rendelet-tervezet  záró  rendelkezésének  (3) 
bekezdését  az  alábbiak  szerint  módosítani:  „A  rendelet  hatályba  lépésével 
egyidejűleg Ózd Város Önkormányzatának 33/1998.(XII.22.) számú, valamint 
az azt módosító 39/2002.(XII.30.) számú rendelete hatályát veszti.”

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
17/2006.(VI.27.) számú rendeletét

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról, és azok igénybevételéről

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  Ózd  Város  Önkormányzata  a 
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI. 
törvény  (továbbiakban:  Gyvt)  29.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás 
alapján   az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet célja

A rendelet a Gyvt 29. §-a, valamint az ennek végrehajtása tárgyában megjelent 
jogszabályok alapján – a helyi sajátosságokat figyelembe véve - szabályozza a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  formáit,  az 
igénybevételre irányuló kérelem benyújtásának módját, a kérelem elbírálásának 
szempontjait,  a  térítési  díjat,  a  tájékoztatási  kötelezettséget,  az  ellátás 
megszűnésének  eseteit  és  módjait,  valamint  a  fenntartó  által  átruházott 
hatásköröket.

2. §

A rendelet hatálya

 (1) E rendelet hatálya kiterjed Ózd Város közigazgatási területén élő:
a.) magyar állampolgárokra
b.) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezőkre,
c.) a magyar hatóság által menekültként elismert  személyekre.

 (2) Külön  megállapodás  alapján  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás 
településeinek lakosságára. 
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3. §

Ellátások formái

A személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi alapellátási formák:

a.) Gyermekjóléti szolgáltatás:
- Gyermekjóléti Központ

b.) Gyermekek napközbeni ellátása:
- Bölcsőde

c.) Gyermekek átmeneti gondozása:
- Családok Átmenti Otthona

4. §

Az igénybevételre irányuló kérelem benyújtásának módja

(1)A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő (továb-
biakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét 
törvényes képviselője terjesztheti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy a 
kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

(2)A kérelmező kérelmét az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjé-
nél nyújthatja be.

(3)A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét:
a.) a gyermekjóléti szolgáltatás esetében - amennyiben a gyermek védelme 

az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosítható-, a települési ön-
kormányzat jegyzőjének vagy a gyámhivatalnak a határozata,

b.) gyermekek napközbeni ellátása esetén az intézményvezető intézkedése,
c.) gyermekek átmeneti gondozása esetében az intézményvezető intézkedé-

se alapozza meg.

5. §
A kérelem elbírálásának szempontjai

(1) Gyermekek napközbeni ellátása:
- A bölcsődei elhelyezésre irányuló kérelmek benyújtása esetén az eljárásra 

irányadóak  a  Gyvt  42/A §-ában,  valamint  a  személyes  gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.  (IV.30.) 
NM rendelet 36. §-ában  foglalt rendelkezések. Az igények elbírálása a 
benyújtás sorrendjében történik.
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(2) Gyermekek átmenti gondozása:
- A  családok  átmenti  otthona  megszakítás  nélküli  munkarend  szerint 

működő   bentlakásos  intézmény,  amely  az  alapellátás  keretében  a 
gyermek és szülője, illetve várandós anya számára biztosítja a Gyvt 51.§-
ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást . Az elhelyezés az igények 
benyújtásának sorrendjében történik. 

(3)Az  intézményvezető  döntéséről  írásban  értesíti  a  kérelmezőt,  illetve 
törvényes képviselőjét. Amennyiben a kérelmező, illetve törvényes képviselő 
a döntést vitatja, az  értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz  fordulhat.  Amennyiben  az  intézményvezető  az  ellátás 
igénybevételéről nem intézkedik, a  fenntartó a kérelemről határozattal dönt.

(4)Az  intézményvezető  az  ellátás  megkezdésekor  a  kérelmezővel,  illetve  a 
törvényes képviselővel megállapodást köt, amely tartalmazza a Gyvt 32.§-
ának (4) bekezdésében  foglaltakat.

6. §

Térítési díj

(1) A Gyvt 146.§ (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátásokért, illetve a gyermekek átmeneti gondozásáért térítési 
díjat kell fizetni.

(2)A térítési díj mértékét és fizetésének módját a Képviselő-testület külön rende-
letben állapítja meg.

7. §

Tájékoztatási kötelezettség, érdekvédelem

(1)A személyes  gondoskodás   igénybevételének  feltételeiről  a  kérelmezőt  a 
kérelem  benyújtásakor   tájékoztatni  kell  a  Gyvt  33.§  (2)  bekezdésében 
foglaltak szerint.

(2)A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben érdekképviseleti fórumot 
kell megalakítani a Gyvt 35-36.§-ban foglaltak szerint.

8. §

Az ellátás megszűnésének esetei és módjai
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(1) Az önkéntesen  igénybevett  gyermekjóléti  szolgáltatás  kérelemre  bármikor 
megszüntethető. A 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján elrendelt igénybevétel 
esetben a jegyző, illetve a gyámhivatal határozata alapján történik a szolgál-
tatás megszüntetése.

(2)A bölcsődei elhelyezés a szülő kérelmére bármikor, illetve a Gyvt 42.§ (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően szüntethető meg.

(3)  A családok átmeneti otthonában történő elhelyezés tizenkét hónapon belül 
kérelemre bármikor megszüntethető. A kérelmező elhelyezésére a gondozás 
alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig kerülhet sor.  Az 
intézményvezető méltányosságból a 12 hónap leteltét követően az elhelyezést 
hat hónappal meghosszabbíthatja.

(4)Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a jo-
gosult  a  házirendet  ismételten súlyosan megsérti,  vagy az ellátás feltételei 
már nem állnak fenn.

(5)Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett ellátás megszüntetéséről, il-
letve az ellene tehető panaszról a Gyvt 37/A. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. 

9. §

A fenntartó  által átruházott hatáskörök

(1)Átruházott hatáskörben:
a) a Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság

- jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát
- jóváhagyja az intézmény szakmai programját, házirendjét,
- jóváhagyja az Érdekképviseleti Fórum szabályzatát,
- ellenőrzi  és  évente  értékeli  a  szakmai  munka  eredményességét,  a 

szakmai program végrehajtását.
b) az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

- jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
(2) A fenntartó az Igazgatási Ügyosztály közreműködésével:

a) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét
b) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről
c) ellenőrzi a házirend valamint más belső szabályzatok jogszerűségét.
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10. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben  a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi  intézmények, va-
lamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet  rendelkezései az irányadók.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelke-
zéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) A rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  Ózd  Város  Önkormányzatának 
33/1998.(XII.22.) számú, valamint az azt módosító 39/2002.(XII.30.) számú 
rendelete hatályát veszti.

1.számú melléklet

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodás 
keretei közé tartozó  gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézménye 

székhelye és telephelyei

Integrált Gyermekjóléti Intézmény

Székhelye: Ózd, Petőfi S. út 12.
Telefon:  569-244, 470-080

Az intézmény telephelyei:

Gyermekjóléti Központ
Ózd, Petőfi S. út 12.
Telefon: 470-080

Családok Átmeneti Otthona I.
Ózd, Lehel vezér út 1.
Telefon: 477-907
 
Családok Átmeneti Otthona II.
Ózd, Rombauer tér 1.
Telefon: 572-689
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Katona József úti Bölcsőde
Ózd, Katona József út  2.
Telefon: 471-761

Katona József úti Bölcsőde Újváros úti részlege
Ózd, Újváros tér 

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek,  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pontok 
előterjesztője.

3.) napirend

Javaslat  az  Általános  Művelődési  Központ  műszaki  állapotából  adódó 
feladatokra

Erdősi  János elmondja,  az  előterjesztést  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési 
Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság 
megtárgyalta.  A  bizottság  ülésén  elhangzott  pontosításként  az  indokolás  2. 
bekezdéséhez  kapcsolódóan,  hogy  „Amennyiben  a  helyreállítás  nem  lenne 
célszerű, az esetben új létesítmény megépítése szükséges. Ezzel összefüggésben 
el  kell  végezni  a szükséges számításokat,  területi  vizsgálatokat,  s  figyelembe 
kell  venni  a  létesítmény  rendeltetését  és  ennek  megfelelően  a  szükséges 
alapterület igényt.”. A határozati javaslat 2.) pontjának módosítását javasolják a 
bizottságok az alábbiak szerint: „2.) Az önkormányzat igényének megfelelően 
fel kell mérni egy új építmény megvalósításának várható beruházási költségét, 
célszerű  telepítési  helyét  és  a  pénzügyi  fedezet  biztosításának  lehetőségeit.”. 
Javasolták továbbá, hogy az illetékes bizottságok november hónapban kapjanak 
tájékoztatást az előkészítés helyzetéről azért, hogy ne közvetlenül a decemberi 
testületi  ülésen  értesüljenek  az  esetleges  problémákról  vagy  haladást  gátló 
tényezőkről  hanem  korábban.  A  bizottságok  egyhangúlag  javasolják  a 
módosítással együtt a határozati javaslat elfogadását.

Fazekas  Zoltán az  előterjesztés  színvonalát  összességében  jónak  tartja,  mert 
teljes mértékben a probléma megoldásának összetevőit vizsgálja. A kérdéskört 
három  oldalról  elemzi:  műszaki  szempontok,  pénzügyi  kihatások  és 
oktatáspolitikai  szempontok.  Kiegészíti  az  Erdősi  János  által  elmondottakat, 
miszerint nem csak figyelembe kell venni, hanem konkrétan meg kell határozni 
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a létesítmény rendeltetési célját.  Véleménye szerint késő lesz a szempontokat 
december hónapban figyelembe venni, ezért célszerű lenne nemcsak tájékoztatni 
a  folyó  munkákról  a  bizottságokat,  hanem  testület  elé  kell  terjeszteni  és 
meghatározni,  hogy  az  épületben  milyen  funkciókat,  intézményeket  kell 
továbbra is működtetni. Az előterjesztés elfogadását támogatja.

Rontó  József szerint  bonyolult  és  összetett  feladatról  van  szó.  Javasolja,  a 
vizsgálatok  során  térjenek  ki  arra  is,  hogy  milyen  kihatása  lehet  az  épület 
mozgására,  állapotára  az  építendő  uszodának  és  mennyiben  gyorsíthatja  fel 
azokat  a  folyamatokat,  amelyeket  megállítani  vagy  valamilyen  módon 
kompenzálni szeretnének. 

Benedek Mihály úgy gondolja, Erdősi János elmondta azokat az észrevételeket, 
amelyeket  Fazekas  Zoltán  felvetett  és  amelynek módosítására  javaslatot  tett. 
Úgy  ítéli  meg,  a  novemberi  tájékoztató  kellő  alapot  ad  a  decemberi  ülésen 
történő  döntés  meghozatalához,  így  nem  tartja  szükségesnek  a  döntés 
novemberre történő előre hozását. Tájékoztatja Rontó urat, hogy a szakértő azt is 
megvizsgálta,  az  épület  állagának  romlásában  szerepet  játszott-e  a  TESCO 
építkezés. Hangsúlyozza, az uszoda tervezése során is figyelembe veszik ezeket 
a szempontokat és felveszik a kapcsolatot a szakértővel, oda fognak figyelni erre 
a kérdésre is.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Erdősi  János  módosító  javaslatával  együtt  a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

381/SzÜ. 134/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: Az Általános Művelődési Központ műszaki állapotából adódó feladatok

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú előterjesztést  megtárgyalta,  s  az  alábbiak 
szerint határoz:

1.) Fel kell kérni felelős szaktervezőt, hogy minél megalapozottabb műszaki és 
gazdasági elemzések alapján vizsgálja meg a jelenlegi épületállomány olyan 
helyreállításának  lehetőségét,  amely  a  jövőbeni  korszerű  oktatás 
követelményeinek  színvonalasan  meg  tudna  felelni.  Ennek  kapcsán 

11



részletezni kell az épület helyreállíthatóságának várható színvonalát és annak 
becsült bekerülési költségét.

Felelős: Illetékes ügyosztályok vezetői

2.) Az önkormányzat igényének megfelelően fel kell mérni egy új építmény 
megvalósításának várható beruházási költségét, célszerű telepítési helyét és 
a pénzügyi fedezet biztosításának lehetőségeit.

Felelős:  Illetékes ügyosztályok vezetői
  Illetékes bizottságok elnökei

Az 1-2.) pontokban foglaltak alapján az előterjesztés elkészítéséért

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december havi képviselő-testületi ülés

3.) A képviselők már november hónapban kapjanak tájékoztatást a megoldás 
várható lehetőségeiről.

Felelős: Illetékes bizottságok elnökei
Határidő: novemberi Képviselő-testületi ülés

4.) napirend

Javaslat a Brassói út önkormányzati felújításának módosítására

Benedek  Mihály ismerteti,  a  bizottsági  ülésen  az  előterjesztést  alaposan 
megvitatták,  mert  a  TESCO  által  finanszírozott  szakasz  átépítése  során 
egyértelművé vált, hogy a meglévő út alapja martinsalakból készült. A Balassi 
úti  elágazás  és  a  garázstelepi  bejárat  közötti  szakasz  felújítását  vállalta  a 
TESCO,  de  a  garázstelepi  bejárat  és  Bolyki  főút  csomópont  közötti  szakasz 
korszerűsítésére  is  szükség  lesz.  Úgy  gondolja,  a  Brassói  út  forgalma  jóval 
nagyobb  lesz  a  TESCO átadását  követően.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a 
TESCO átadására július 26-án kerül sor. Kéri a testületet, hogy a 11,2 M Ft-os 
pótelőirányzatot az útszakasz felújítására hagyja jóvá.
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Boda  István elmondja,  az  előterjesztést  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta.  A  polgármester  úr  által 
elmondottakhoz hozzáteszi, a felújítást eredetileg szőnyegezéssel képzelték el, 
de a felmérések során megállapították, szükséges az út alapjának teljes cseréje. 
Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bárdos István a maga részéről támogatja a Brassói út felújítását, mivel a 4 éves 
útfelújítási program részét képezi. Elmondja, az elmúlt 3 és fél évben többször 
találkoztak olyan pénzügyi módosításokkal, amelyekhez a műszaki, gazdasági 
indokok mindig megvoltak, csak egyre több pénzbe kerültek. A testület négy 
évvel  ezelőtt  elfogadott  egy útfelújítási  programot  és  úgy gondolták,  hogy a 
program befejezésekor minden felújítás teljesülni fog. Jómaga is nyugodt volt, 
hogy a területét érintő útfelújítás is meg fog valósulni 2005-2006. évben. Igaz, 
volt két pályázati  próbálkozás, de a helyrehozatalra nem került sor.  Ismeretei 
szerint  a  jövő  hónapban  fogják  a  költségvetési  pótelőirányzatot  áttekinteni, 
amely szerinte az utolsó lehetőség a program teljesítésére. A Centeri út főútnak 
tekinthető, napi 44 autóbusz és kamionok közlekednek rajta, amelyek az ÓAM 
területére szállítanak. Hangsúlyozza, az út nagyon rossz állapotban van. Kéri a 
polgármester urat, hogy a jövő hónapban a Centeri út főútvonal jellegére való 
tekintettel támogassa az útfelújítást, akár csökkentett műszaki tartalommal is. Az 
előterjesztés elfogadását támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

405/SzÜ. 135/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: A Brassói út önkormányzati felújításának módosítása

A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy a  Brassói  út  garázstelepi  bejárat  és 
Bolyki főút közti szakaszának önkormányzati felújításánál az útszakasz alapja is 
kicserélésre, átépítésre kerüljön. Az ehhez szükséges 11,2 M Ft pótelőirányzatot 
a  Képviselő-testület  biztosítja,  amelynek  rendezésére  a  költségvetési 
előirányzatok  alakulásának  áttekintése  kapcsán  2006.  július  hónapban  kell 
javaslatot tenni.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. július 31.
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5.) napirend

Javaslat  lemondás  a  kórházi  gép-műszerbeszerzés  2005.  évi  céltámogatási 
előirányzat maradványáról

Boda István elmondja, az előterjesztés pénzügyi lényege, hogy 2005. évre 15 M 
Ft  céltámogatásban  részesült  az  önkormányzat  egészségügyi  gép-műszer 
beszerzésekre.  A  beszerzés  alacsonyabb  költséggel  valósult  meg,  ezért  a 
céltámogatás igénybevétele is csökkent. Beszerzésre került 1 db inkubátor, 1 db 
műtőasztal,  1  db  ultrahang  készülék.  A Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés 
elfogadását támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

321/SzÜ. 136/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: Lemondó  nyilatkozat  a  kórházi  gép-műszerbeszerzéshez  2005.  évre 
megítélt céltámogatás előirányzat maradványáról

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

Ózd  Város  Önkormányzata  2005.  évre  15  M  Ft  céltámogatásban  részesült 
egészségügyi gép-műszer beszerzésekre.
A  beszerzés  a  tervezettnél  alacsonyabb  költséggel  valósult  meg,  ennek 
megfelelően az  50 %-os mértékű céltámogatás igénybe vétele  is  csökkent,  a 
lehívott céltámogatás összege 14 807 528 Ft.
További  felhasználás  nem  várható  ezért  a  2005.  évi  192 472  Ft  előirányzat 
maradványról Ózd Város Önkormányzata lemond.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály
Határidő: 2006. június 30.

-.-.-

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

Javaslat az önkormányzati közhasznú foglalkoztatás létszám és sajáterő felosztás 
módosítására

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

122/SzÜ. 137/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: Az  önkormányzati  közhasznú  foglalkoztatás  létszám  és  sajáterő 
felosztás módosítása

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

Egyetért az ÓZDSZOLG Kht-nál 25 fő parkgondozó és 13 fő erdőművelő 3 havi 
képzést követő foglalkoztatásával, melyhez a szükséges önerőt – a BAZ Megyei 
Munkaügyi  Központ  Ózdi  Kirendeltségének  a  foglalkoztatás  támogatására 
irányuló pozitív döntése esetén – biztosítja.
Ennek  megfelelően  a  77/KH/2006.(III.30.)  sz.  határozat  melléklete  jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
   ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen
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7.) napirend

Javaslat  a  Táncsics  telep  –  Vajda  János  út  megépített  szennyvízcsatorna 
gerincvezetékének üzemeltetésre történő átadására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  támogatja.  A  javaslattal  már  több  alkalommal 
foglalkoztak, döntéshozatalra megérett.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

406/SzÜ. 138/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: A  Táncsics  telep  –  Vajda  János  út  megépített  szennyvízcsatorna 
gerincvezetékének üzemeltetésre történő átadása

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

1.) Az  önkormányzati  beruházásban  megvalósított  –  a  határozat  mellékletét 
képező üzemeltetési szerződésben részletezett – gerincvezetéket a vízjogi 
üzemeltetési  engedély  érvényességi  idejének  kezdő  időpontjától  2006. 
december 31-ig az Ózdi VÍZMŰ Kft. használatába adja a jelen határozat 
mellékletét képező üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételekkel.

2.) A szennyvízcsatorna  gerincvezeték  üzemeltetésbe  adásáért  a  tulajdonos 
Önkormányzat  az  üzemeltető  részére  2006.  december  31-ig  díjat  nem 
számol fel.

Felelős: 1-2. pontok vonatkozásában:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
Ózdi VÍZMŰ Kft.

Határidő: 1-2. pontok vonatkozásában:
értelemszerűen

3.) Felhatalmazza  Ózd  Város  Polgármesterét  az  üzemeltetésre  vonatkozó 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4.) A víziközmű működtetésével kapcsolatos törvényi előírások változása miatt 
az  üzemeltetésre,  kezelésre  történő  átadás  feltételeit  –  beleértve  az 
üzemeltetési  díj  meghatározását  is  –  2006.  december  15-ig  felül  kell 
vizsgálni.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
 PH. Pénzügyi Ügyosztály
 Ózdi VÍZMŰ Kft.

Határidő: 2006. december 15.

138/KH/2006.(VI.26.) sz. határozat melléklete

Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészt az  Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház 
tér 1., KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám. 15350088-2-05), mint 
megbízó  –  továbbiakban:  Megbízó,  másrészről  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft. (3600 
Ózd, 48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – között az alábbi feltételekkel:

1. A Megbízó 138/KH/2006.(VI.26.) sz. határozat alapján – a vízjogi üzemel-
tetési engedély érvényességi idejének kezdő időpontjától – a Megbízott ré-
szére  üzemeltetésre  átadja  a  szerződés  mellékletét  képező átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben  szereplő  szennyvízcsatorna  gerincvezetéket,  települési 
szennyvízcsatorna szolgáltatás ellátása céljára.

2. Az üzemeltetésre átadott eszközök jelen szerződés mellékletét képező át-
adás-átvételi jegyzőkönyv szerint átadásra kerülnek a Megbízott részére.

3. Az  üzemeltetési  szerződés  a  vízjogi  üzemeltetési  engedély  érvényességi 
idejének kezdő időpontjától 2006. december 31-ig szól.

4. A Megbízott a viziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KÖ-
VIM rendeletben, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat 
az átadott viziközművek üzemeltetése során maradéktalanul köteles betarta-
ni.

5. A Megbízott köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő tárgyi esz-
közökről az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan 
vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részé-
re a feladásokat a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltár-
ral alátámasztani és ezeket megküldeni a Polgármesteri Hivatal Vagyongaz-
dálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére.

6. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 
szerződés időtartama alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott  eszközökben 
bekövetkezett károkért.
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7. A Megbízott az üzemeltetésre átadott eszközöket köteles az elháríthatatlan 
külső ok következtében keletkezett kár esetére biztosítani. A Megbízott kö-
teles a kártérítési összeget a jelen szerződésben üzemeltetésre átadott eszkö-
zök helyreállítására, pótlására fordítani.

8. A Megbízott felel az üzemeltetésre átadott vagyon működtetése során har-
madik személynek okozott károkért.

9. A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközök műszaki állagának 
szinten tartását, megóvását folyamatos karbantartással saját költségére biz-
tosítani.

10. Ezen üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonat-
kozó rendelkezései az irányadóak.

Ó z d, 2006. június 26.

………………………………… …………………………………
Megbízó Megbízott

Melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt az  Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház 
tér 1., KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám. 15350088-2-05), mint 
átadó – továbbiakban: Átadó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd, 48-
as  út  4.,  cégjegyzékszám:  Cg.05-09-002514,  adószám:  11065261-2-05)  mint 
átvevő  –  továbbiakban  Átvevő  –  között  a  vízjogi  üzemeltetési  engedély 
érvényességi idejének kezdő időpontjában az alábbi feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő alábbi szennyvízcsatorna gerincvezetéket az üzembehelyezési 
okmányban megadott paraméterek alapján.

Megnevezés Mennyiségi egység

Táncsics telep – Vajda János úti gerincvezeték D 200 KG PVC 340,5 fm
D 160 KG PVC 10,9 fm

Tisztító akna 26 db 1000 O-os
1 db 400 O-os

Bruttó érték összesen: 14.360.291,- Ft

Ó z d, 2006. június 26.

………………………………… …………………………………
Ózd Városi Önkormányzat Ózdi VÍZMŰ Kft.

átadó átvevő
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8.) napirend

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

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  támogatja.  A területi  képviselők – Kovácsné Keller 
Ildikó  és  Tartó  Lajos  –  véleményét  figyelembe  vették  az  előterjesztés 
elkészítésekor.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

260/SzÜ. 139/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

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

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

Az  ózdi  belterületi  8414/55  hrsz-ú  és  az  ózdi  belterületi  14340  hrsz-ú 
ingatlanokra biztosított elővásárlási joggal az Önkormányzat nem kíván élni.

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

Határidő: Az önálló bírósági végrehajtó értesítésére: 2006. június 30.

9.) napirend

Javaslat az ózdi belterületi 7302/2/A/26 hrsz-ú ingatlan hasznosítására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  támogatja.  Hozzáteszi,  arról  egy  korábbi  ülésen 
döntöttek, hogy részt kívánnak venni az elővásárlási jog megszerzésében, de az 
akkori előterjesztés nem szólt arról, hogy hol, miként fogják tovább bonyolítani 
a  hasznosítást.  Az  elővásárlási  jog  gyakorlására  biztosított  5  M  Ft-os  keret 
kimerülőben van, ezért célszerű a vételárat visszaforgatni a keretbe. A törvényi 
feltételeket figyelembe véve elfogadásra javasolják.
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Erdősi János az 5 M Ft-os keret kimerülésével kapcsolatban felhívja az illetékes 
ügyosztályok figyelmét,  hogy további ingatlanok is  vannak az önkormányzat 
tulajdonában, pl. a Nagy Imre út 13. szám alatt, amelyet néhány hónappal ezelőtt 
vásároltak meg. A közös képviselő tájékoztatása szerint már telekkönyvileg is az 
önkormányzat  tulajdonában  van.  Ezeknek  az  ingatlanoknak  a  sorsáról  minél 
előbb dönteni kellene - lehetőleg a jövő havi ülésen -, hogy értékesítik-e őket 
vagy az ÓZDSZOLG Kht. adja-e bérbe, mert amíg nem hasznosítják, addig csak 
kiadással jár, közös költséget, stb. kell fizetni. Ha újra fel akarják az 5 M Ft-os 
keretet tölteni, akkor minél előbb lépni kellene.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

407/SzÜ. 140/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: Az ózdi belterületi 7302/2/A/26 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

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

Az ózdi belterületi 7302/2/A/26 hrsz-ú, természetben az Ózd, Vasvár út 6. 8/3 
sz.  alatt  található  ingatlant  nyilvános  árverésre  kell  kitűzni  Ózd  Város 
Önkormányzatának Versenyeztetési  Szabályzata szerint 3,5 M Ft-os kikiáltási 
áron. Amennyiben az árverés eredménytelenül zárul, 45 napon belül meg kell 
ismételni.  A  második  árverés  eredménytelensége  esetén  az  ingatlan 
hasznosításának ügyét a Képviselő-testület következő ülésének napirendjére kell 
tűzni.

Felelős: az árverések lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért:
     PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
   az adásvételi szerződés aláírásáért:
    Polgármester

Határidő: az első árverés lebonyolítására:
2006. július 30.

  az adásvételi szerződés megkötésére:
az eredményes árverést követő 8. nap
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10.) napirend

Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény szerkezeti átalakítására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, törvényi előírás, hogy az önkormányzat 
– amelynek 20 ezernél több állandó lakosa van – köteles gyermekek átmeneti 
otthonát működtetni. Ez az alapellátás szélesebb körű kiterjesztését jelenti, és ha 
figyelembe  veszik  a  város  lakosságszámát,  akkor  ez  a  feladat  adott.  Az  új 
intézményt pályázati pénzből - 7,5 M Ft-ból - szeretnék létrehozni, amelyhez a 
személyi  feltételek  is  adottak.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság az előterjesztés elfogadását támogatja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

118/SzÜ. 141/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy:  Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény szerkezeti átalakítására.
 
A Képviselő-testület  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1.) A  Képviselő-testület  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  szakmai 
egységeként  a  Lehel  vezér  út  1.  szám  alatt  működő  Családok  Átmeneti 
Otthona I. számú részlegét 2006. december 31. napjával megszünteti. 

2.) Hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthona,  az  Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatán elnyert 7.5 
M forint felhasználásával a Lehel vezér út 1. szám alatti ingatlanban kerüljön 
megvalósításra.

3.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a kialakításra kerülő Gyermekek 
Átmeneti  Otthona  külön  megállapodás  alapján  az  Ózd  Kistérség  Többcélú 
Társulás teljes területére kiterjesztve lássa el feladatait.

4.) A Képviselő-testület felkéri  az Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény vezetőjét, 
hogy  a  Családok   Átmeneti  Otthona  I.  megszűntetésével,  és  a  Gyermeke 
Átmeneti Otthona megvalósításával kapcsolatos feladatokat végezze el. 

Felelős:  Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Határidő: 2006. december 31.
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11.) napirend

Javaslat a Velence telepi szivattyúház közösségi célú hasznosítására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság, 
valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta, 
elfogadását  támogatja.  A területi  képviselő  –  Szabóné Ottmájer  Zsuzsanna  – 
véleményét is kikérték az szivattyúház hasznosításával kapcsolatban. Javasolja a 
határozat utolsó mondatát az alábbi kiegészítéssel elfogadni: „Amennyiben az 
Egyesület legkésőbb 2007. május 31-ig nem hajtja végre az épület felújítását, az 
Önkormányzat jogosult  a  bérleti  szerződést  felmondani,  és az Egyesület nem 
követelheti az addig az ingatlanra fordított költségeit sem.”

Benedek Mihály kéri  szavazzanak a módosítással együtt  a határozati  javaslat 
elfogadásáról.

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

408/SzÜ. 142/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: A Velence telepi szivattyúház közösségi célú hasznosítása

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

Az  ózdi  belterületi  1209  hrsz-ú  ingatlanon  álló,  egykor  szivattyúházként 
funkcionáló épületet bérbe kell adni az Ózdi Velence Egyesület részére 10 éves 
határozott időtartamra, 100,- Ft/m2/év bérleti díj megfizetése mellett. A bérleti 
szerződésben  az  Egyesületnek  vállalnia  kell,  hogy  az  épületet  a  Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal  által  folyósítandó vissza nem térítendő támogatásból 
felújítja  úgy,  hogy az épület  alkalmas legyen az Egyesült  kérelmében foglalt 
célok  szerinti  hasznosításra  és  állaga  hosszútávon  is  megőrizhető  legyen. 
Amennyiben az Egyesület  legkésőbb 2007.  május 31-ig nem hajtja  végre az 
épület felújítását, az Önkormányzat jogosult a bérleti szerződést felmondani, és 
az Egyesület nem követelheti az addig az ingatlanra fordított költségeit sem.

Felelős: bérleti szerződés előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
aláírásáért:
Polgármester

Határidő: bérleti szerződés megkötésére:
2006. július 15.
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12.) napirend

Javaslat  az  Alsófokú Oktatási  Intézmények Gondnoksága  Alapító  Okiratának 
módosítására

Obbágy Csaba ismerteti,  a Művelődési  és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

409/SzÜ. 143/KH/2006.(VI.26.) számú Határozat

Tárgy: Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  Alapító  Okiratának 
módosítása

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

Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  Alapító  Okiratát  az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja.
A módosított Alapító Okirat aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

A Képviselő-testület  a  13.)  napirend tárgyalását  zárt  ülés  keretében folytatja, 
tekintettel  arra,  hogy  az  előterjesztés  nyilvános  ülésen  történő  tárgyalása 
személyiségi jogot sért.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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