
Jegyzőkönyv

Készült  Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2006.  szeptember 
14-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi 
József, Bertáné Várnay Ilona, Boda István, Chodkiewicz Károly, Erdősi János, 
Fazekas Zoltán, Filipcsin Károly, Gallyas Bertalan, Halászné Berecz Tünde, dr. 
Horogh Lajos, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi 
Géza, , Obbágy Csaba, Rontó József,  Soós József, Strohmayer László, Szabóné 
Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos, Varga György, Zsolnai Piroska képviselők.

Távol volt: Nyerges Tibor képviselő

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

Ügyosztály ügyosztályvezető helyettese
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

ügyosztályvezető helyettese
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezetője
Kovács György városi főmérnök
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője
Fukkel Bertalan Borsod Volán Zrt. képviseletében
Ihász Zoltán Borsod Volán Zrt. Ózdi Üzemigazgatója
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezető igazgatója
dr. Kiss Zsuzsa szakfőorvos
dr. Lengyel Elemér szakfőorvos
Pók Elemérné Szociális és Egészségügyi Gazdasági 

Központ vezetője
Veres Zoltán SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
Seres József projektmenedzser
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője



Tóth Zoltán Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  a  testület  ülése 
határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelenlegi ülés a 2002-2006. 
évi ciklus utolsó testületi ülése. Kéri, hogy a kiosztott emléklapot fogadják el és 
emlékezzenek arra, hogy négy évig dolgoztak együtt, próbálták a város fejlődése 
érdekében végezni azokat a feladatokat, amelyeket célul tűztek ki és amelyeket a 
választópolgárok bizalmából, mint Ózd város képviselői végezhettek. Kéri, hogy 
amikor évek múlva ezt az emléklapot megmutatják családtagjaiknak, legyenek 
büszkék  arra,  hogy  a  város  elindulhatott  a  fejlődés  útján,  láthatták  mindazt, 
amelyek az együttes döntéseknek köszönhetően elkészültek és Ózdról kezdett 
kialakulni  egy  pozitív  kép.  Megköszöni  az  elmúlt  4  év  munkáját.  A 
továbbiakban elmondja, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 
nem kíván kiegészítést tenni, csupán jelzi, hogy a 13.)-14.) napirendi pontokat a 
testület zárt ülés keretében tárgyalja, mivel nyilvános ülésen történő tárgyalásuk 
személyiségi  jogot  sértene.  Kéri  a  testületet,  értsen  egyet  azzal,  hogy a  26.) 
napirendi pontot – általános iskolák világítása – 3.) napirendként tárgyalják meg, 
mivel meghívott vendégük a mai napon több testület ülésére is hivatalos.

dr.  Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok keretében a 
Lakásszövetkezet gondjairól kívánja a testületet tájékoztatni.

Benedek  Mihály elmondja,  Nyerges  Tibor  képviselő  úr  jelezte,  munkahelyi 
elfoglaltsága miatt később fog a testület ülésére megérkezni. Kéri, szavazzanak a 
kiegészítésekkel együtt a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd város  Önkormányzatának …/2006.  (….)  számú rendelet-tervezete  a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

2/a.)Ózd  Város  Önkormányzatának  ..../2006.  …)  számú  rendelet-tervezete  a 
helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
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2/b.)Tájékoztató a BORSOD VOLÁN Személyszállítási  Zrt.  Ózd város helyi 
közlekedési szolgáltatás feladatainak 2006. I-VII. havi ellátásáról

Előterjesztő: Borsod Volán Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója

3.) Javaslat általános iskolák világítási hálózatának korszerűsítésére

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

4.) Javaslat a 2006. évi költségvetés egyes előirányzatainak változtatására

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester

6.) Tájékoztató Ózd város 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

7.) Beszámoló Ózd Város Önkormányzata 2003-2006. közötti  Programjának 
végrehajtásáról

Előterjesztő: Polgármester

8.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás működtetéséről

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

9.) Javaslat  Farkaslyuk  községben  lévő,  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
tulajdonát  képező  egyes  közutak  pályázati  forrásból  történő  felújítása 
érdekében kötendő bérleti szerződések előzetes jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

10.) Javaslat  az  Uraj-Susa  közötti  út  felújításához  szükséges  önerő 
megnövelésére

Előterjesztő: Polgármester
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11.) Javaslat a panelfelújítások hitelfelvételéhez ingatlanok felajánlására

Előterjesztő: Polgármester

12.) Javaslat  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Képző  Központ  szervezeti 
átalakításával kapcsolatos elvi állásfoglalásra

Előterjesztő: Polgármester

13.) Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Polgármester

14.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

15.) Javaslat  „Ózd  Város  Díszpolgára”  kitüntető  cím  és  „Ózd  Városért” 
kitüntető díj adományozására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

16.) Javaslat  a  TESCO-GLOBAL  Áruházak  Zrt.  által  megépített  kiváltó 
ivóvízvezeték  térítésmentes  átvételére  és  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  részére 
üzemeltetésbe történő átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

17.) Javaslat az Ózd, Vasvár út 6. 8/3. és az Ózd, Nagy Imre út 13. 3/1. szám 
alatt található összkomfortos panellakások további hasznosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

18.) Javaslat víziközművek üzemeltetésre történő átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

19.) Javaslat  korábban  átadott  víziközművekkel  kapcsolatos  üzemeltetési 
szerződések  részbeni  módosítására,  valamint  egy  darab  nyomásfokozó 
üzemeltetésre történő átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
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20.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. kezelésében lévő, használaton kívüli 
kézilabdapálya lelátó berendezésének a Hódoscsépányi Sportclub ingyenes 
használatába adására

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

21.) Javaslat egyes nem lakáscélú ingatlanok értékesítésére hozott 3/KH/2006. 
(I.26.) sz. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekre 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

22.) Javaslat  az  Uraj-Susa  településrész  térségében  lévő  lakóház  építésre 
alkalmas önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

23.) Javaslat  az  Ózd,  Bolyki  főút  81.  2/1.  ajtószám  alatti  önkormányzati 
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

24.) Javaslat ingatlanok városrehabilitációs célú értékesítésére Ózd, Debreceni 
út és Bolyki Tamás út térségében

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke

25.) Javaslat  az  Ózd,  Vasvár  út  69.  fsz.  3.  ajtószám  alatti  önkormányzati 
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

26.) Javaslat  az  „Arany Bónusz” BT (3600 Ózd,  Vasvár  út  19.)  hosszú távú 
bérleti szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

27.) Javaslat  a  „Vasvár”  emlékhely  kialakításával  kapcsolatos  elvi 
állásfoglalásra

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester
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28.) Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság 

29.) Javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

30.) Javaslat  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  és  Óvoda  tagiskolájának 
finanszírozására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság
 Pénzügyi Bizottság

31.) Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 
feladatairól, pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

32.) Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségben megvalósuló elemeiről

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

33.) Javaslat  a  „Zöld  Forrás”  pályázat  keretében  beszerzett  szelektív 
hulladékgyűjtésre alkalmas eszközök üzemeltetésre történő átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

34.) Tájékoztató  az  Ózdi  Kerékpáros  Egyesületben  folyó  munkáról,  az  elért 
eredményekről

Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

36.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
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1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.  (IX.14.)  számú  rendelet-tervezete  a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Tartó  Lajos ismerteti,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  a  rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megvitatta,  az 
abban foglaltakat egyhangúlag támogatja elfogadásra.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
20/2006. (IX.15.) számú rendeletét

a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 19.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján Ózd 
Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Eljárási szabály

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj iránti jogosultság, illetve a 
jogosultat  érintő  jog  és  kötelezettség  megállapítására  a  175/2006.(VIII.14.)  sz. 
Kormányrendeletet kell alkalmazni.

2.§
Hatásköri szabályozás

(1) A Ket.  19.§  (2)  bekezdése  alapján  a  Pénzügyi  Bizottság,  az  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottság,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság,  valamint  a 
Művelődési és Oktatási Bizottság átruházott hatáskörben, együttes ülés keretében 
dönt a pályázók támogatásáról. 

(2) A pályázatok elbírálása, a hallgatók jövedelmi helyzetének figyelembe vételével, 
differenciáltan  történik.  A települési  önkormányzat  által  nyújtandó támogatási 
összegek nagyságáról a bíráló bizottságok saját hatáskörben döntenek.
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(3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra jogosult az a hallgató, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át, illetve amely pályázó árva vagy félárva. 

(4) Az  ügyfél  a  számára  kedvezőtlen  tartalmú  döntéssel  szemben  jogorvoslattal 
élhet.  A Ket.  107.§  (1)  bekezdése  alapján  az  átruházott  hatáskörben  hozott 
elsőfokú  döntéssel  szemben  benyújtott  fellebbezést  Ózd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

3.§
A kérelem benyújtása

(1) A Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíj-támogatás igénylése önkéntes, a 
pályázó  saját  kezdeményezésére  történik  (a  pályázati  űrlap  és  kötelező 
mellékleteinek benyújtásával).

(2) Az ösztöndíj iránti igényt formanyomtatványon kell benyújtani (1. sz. melléklet) 
a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ügyosztályához, az Oktatási 
Minisztérium által megadott határidőre.

Mellékletek:
– a Bursa  Hungarica  „A” típusú  pályázat  kötelező  melléklete  a  felsőoktatási 

intézmény  által  kitöltött,  aláírt  és  lebélyegzett,  eredeti  iskolalátogatási 
igazolás, 

– a pályázóval közös háztartásban élő keresők eredeti jövedelemigazolása,
– egyéb szociális rászorultságot igazoló okmányok másolata (pl. szülő halotti 

anyakönyvi kivonata),
– a pályázóval közös háztartásban élő kiskorúak iskolalátogatási igazolása,
– a pályázóval közös  háztartásban élő eltartottak keresőképtelenségét  igazoló 

dokumentum.

(3) Minden további – az Oktatási Minisztérium általános szerződési feltételei közt 
meghatározott  –  teendőt  a  Polgármesteri  Hivatal  Művelődési  és  Sport 
Ügyosztálya bonyolít.

4.§
Egyszerűsített határozathozatal

(1) Az  átruházott  hatáskörben  eljáró  bizottságok  –  összhangban  a  Ket.  71.§  (3) 
bekezdésével  –  döntésükről  egyszerűsített  határozatot  hoznak,  amennyiben  a 
pályázó  kérelme  kedvező  elbírálásban  részesül  és  ellenérdekeltség  nem 
keletkezik.

5.§
Vegyes rendelkezések

E rendelet 2006. szeptember 15. napjával lép hatályba.
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2/a.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának  …./2006.(….) számú rendelet-tervezete a helyi 
autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Erdősi  János elmondja,  a  közlekedési  díj  módosítására  az  ÁFA-emelés  miatt 
kerül sor. Jelen rendelet-tervezetben ettől kismértékben eltér az emelés, ami a 
támogatási rendszerrel van összefüggésben. A Gazdaságfejlesztési Bizottság, a 
Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság 
egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület  22  igen  szavazattal,  2  nem,  1  tartózkodás  mellett 
megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
21/2006.(IX.15.) számú rendeletét

a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Az árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  felhatalmazása 
alapján, annak végrehajtására Ózd város Önkormányzati Képviselőtestülete az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben 

a./ a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb    125,-Ft/db

b./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.020,-Ft/db

c./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.330,- Ft/db

d./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb 2.030,- Ft/db
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e./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.380,- Ft/db

f./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.780,- Ft/db

g./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb 2.770,- Ft/db

h./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb 2.390,- Ft/db

i./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kombinált összvonalas havi 
bérlet ára legfeljebb  3.440,- Ft/db

j./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
kombinált összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.730,- Ft/db

k./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kombinált összvonalas félhavi 
bérlet ára legfeljebb 2.240,- Ft/db

l./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet 
ára legfeljebb    840,- Ft/db

m./ a hó 1. napjától a következő hó 5.  napjáig 
érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi 
bérlet ára legfeljebb 1.040,- Ft/db

(2) A teljesárú vonaljegy a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon 
egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.

(3) Az egyvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatok 
közül  a  bérleten  feltüntetett  jelzés  szerinti  járaton  tarifahatáron  való 
átutazással nem járó utazásokra érvényes Ózd város közigazgatási határán 
belül. 

Tarifahatárok:
- Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló,
- Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló,
- Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló,
- Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló.
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(4) A kétvonalas  bérlet  a  Borsod  Volán  Zrt.  által  üzemeltetett  helyi  járatok 
közül a bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán 
érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.

(5) Ha  azonos  útvonalon  más  vonal  járatai  is  közlekednek,  a  közös 
vonalszakasz azonos megállói között más jelzéssel érvényesített egy- vagy 
kétvonalas bérlet is érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.

(6) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által 
üzemeltetett  valamennyi  helyi  járatra  érvényes  Ózd  város  közigazgatási 
határán belül. 

(7) A kombinált tanuló-, nyugdíjas és összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. 
által üzemeltetett helyi és helyközi járatokra egyaránt érvényes Ózd város 
közigazgatási határán belül. 

(8) A Borsod  Volán  Zrt.  az  általa  közzétett  utazási  feltételekben  foglaltak 
teljesítése esetén a bérletek árát részben vagy egészben – kezelési költség 
felszámítása mellett – visszafizeti.

2. §

(1) A poggyász  és  élő  állat  szállítás  feltételeit  a  Borsod  Volán  Zrt.  által 
közzétett utazási feltételek tartalmazzák.

3. §

(1) A  Borsod  Volán  Zrt.  Ózd  város  közigazgatási  területén  az  általa 
üzemeltetett járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz.

(2)  1.000,-  Ft  pótdíjat  fizet  az,  aki  az  utazási  feltételek  megsértésével 
kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszban, továbbá a 
járművet beszennyezi.

(3) 3.000,-  Ft  pótdíjat  fizet  az,  aki  az  utazás  alkalmával  érvényes  utazási 
igazolványt  nem  tud  felmutatni,  illetve  olyan  bérletigazolvánnyal 
(diákigazolvánnyal)  kísérli  meg  az  utazást,  melynek  értékszelvényére  a 
bérletigazolvány  (diákigazolvány)  száma  nincs  feltüntetve.  A pótdíjat  a 
menetdíjon  felül  kell  megfizetni.  A bérletjegyek  utólagos  bemutatását  a 
Borsod Volán Zrt. nem fogadja el.
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(4) 5.000,-  Ft  pótdíjat  fizet  az,  aki  az  (2)-(3)  bekezdésekben meghatározott 
fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

4. §
(1) Az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott díjak és a 3. §-ban meghatározott 

pótdíjak az általános fogalmi adót is tartalmazzák.

5. §
(1) Ez a rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Ózd város 

Önkormányzatának  a  helyi  autóbusz  közösségi  közlekedés  díjáról  szóló 
36/2005. (XII.22.) számú rendelete hatályát veszti.

2/b.) napirend

Tájékoztató  a  BORSOD  VOLÁN  Személyszállítási  Zrt.  Ózd  város  helyi 
közlekedési szolgáltatás feladatainak 2006. I-VII. havi ellátásáról

Fukkel  Bertalan az  írásos  anyaghoz  nem kíván  kiegészítést  tenni.  Bejelenti, 
hogy a Volán Zrt. Ózdi Üzemegysége szerződést fog a közeljövőben kötni egy 
alacsony-padlózatú,  146  férőhelyes,  műszakilag  legkorszerűbb  autóbusz 
beszerzésére,  amely a városban fog üzembe állni az ez évi  beruházási  forrás 
terhére. Az üzembe helyezés konkrét időpontjáról még nem tudja tájékoztatni a 
Képviselő-testületet,  de  úgy  gondolja,  ez  egy  üde  színfoltja  lesz  a  város 
közlekedésének.

Erdősi  János elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a 
tájékoztatót  megtárgyalta,  a  feltett  kérdéseikre  választ  kaptak.  Úgy gondolja, 
kellemes  meglepetés  mindannyiuk  számára,  hogy  hallhatták  Fukkel  úr 
bejelentését  az  új  autóbusz  beszerzéséről,  ugyanis  a  bizottsági  ülésen  erre 
vonatkozó tájékoztatást nem kaptak.

Battyányi  József kérése  a  Borsod  Volán  Zrt.  képviselőjéhez  menetrend 
módosítással kapcsolatos, miszerint a 7.15 órakor Somsály irányába közlekedő 
autóbusz járatot a Csépányi fordulóig közlekedtessék. 

Benedek  Mihály úgy  gondolja,  Battyányi  képviselő  úr  kérésére  november-
december körül kellene visszatérni, mert a testület ekkor tárgyalja a menetrend-
módosítási javaslatot. Kéri a Műszaki Ügyosztály vezetőjét, tartsa napirenden a 
képviselő  úr  kérését  és  amikor  a  testület  tárgyalni  fogja  az  erre  vonatkozó 
előterjesztést, jelezze a Volán részére. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

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

Javaslat általános iskolák világítási hálózatának korszerűsítésére

Kiss Sándor tájékoztatja a testületet, hogy több éves előkészítést követően 2005. 
márciusában indította el  az Oktatási Minisztérium azt a programot, amelynek 
célja az egészségügyi, oktatási intézmények jelenleg használt, elavult világítási 
rendszerének korszerűsítése, energiatakarékos rendszerrel történő felváltása. Az 
új  berendezések  üzembehelyezését  az  oktatási  intézmények  tartós  bérleti 
konstrukcióban  oldanák  meg.  Erre  a  régi  és  az  új,  takarékos  berendezések 
működtetésének felhasználásából adódó különbözet ad majd fedezetet. A teljes 
kialakítás költsége 54 M Ft, az éves megtakarítás összege pedig 7 M Ft. Az is 
látható az előterjesztés mellékletét képező táblázatból, hogy 10 éves tartós bérlet 
szükséges ahhoz, hogy az éves megtakarítás fedezetet biztosítson a bérleti díjra. 
Az önkormányzat tulajdonába a lejáratot követően kerül a rendszer. Felsorolja 
az anyag az előnyöket, és figyelembe kell venni azt is, hogy a korszerű világítási 
rendszer  nagy szerepet  játszik a  diákok egészségének megőrzésében,  szemük 
kímélésében.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  vállalkozó  nemcsak  a  berendezések 
cseréjét végzi el, hanem egyéb szolgáltatásokat is nyújt, amelyet az előterjesztés 
tartalmaz. Kéri, hogy az előterjesztést áttanulmányozva fogadják el a javaslatot.

Boda  István elmondja,  az  alpolgármester  úrral  egyetértésben  a  Pénzügyi 
Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

Zsolnai Piroska ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Obbágy Csaba ismerteti, a Sajóvárkonyi ÁMK-ban naponta van szerencséje 400 
diákkal  együtt  élvezni  a  világítási  rendszer  cseréjének  előnyeit,  amelyet 
pályázaton  nyertek,  és  a  General  Electric  épített  ki  8-10  M  Ft-os  fejlesztés 
keretében.  Mivel  tapasztalja  a  rendszer  előnyeit,  támogatja  az  előterjesztést, 
jónak tartja a korszerűsítési javaslatot. Ugyanakkor kérné is és javasolja, hogy a 
megnövekedett  gázenergia  árak  miatt  minél  előtt  kerüljön  sor  a  fűtési 
berendezések vizsgálatára és tervezésére is.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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587/SzÜ. 165/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: Általános iskolák világítási hálózatának felújítása

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

1.) A  Képviselő-testület  egyetért  az  alábbi  oktatási  intézmények  világítási 
hálózatának  „Szemünk  Fénye  Program”  keretében  történő  korszerűsítő 
felújításával. 

1. Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola 
2. Bem Úti Általános Iskola és Óvoda
3. Bolyky Tamás Általános Iskola
4. Újváros Téri Általános Iskola
5. Vasvár Úti Általános Iskola

A  korszerűsítéssel  létrehozott  új,  korszerű  világítási  hálózat  tartós 
bérletének időtartamát 10 évben határozza meg. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) A Képviselő-testület fölhatalmazza Ózd Város Polgármesterét,  hogy az 1. 
pont  szerinti  oktatási  intézmények  világítási  hálózatának  korszerűsítő 
felújítására  vonatkozó  Vállalkozási  és  Bérleti  Szerződést  és  az  ahhoz 
kapcsolódó  egyéb  kiegészítő  dokumentumokat  a  „Szemünk  Fénye 
Program” nyertes konzorciumát képviselő „CAMINUS” ZRt-vel aláírja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) napirend

Javaslat a 2006. évi költségvetés egyes előirányzatainak változtatására

Benedek  Mihály ismerteti,  az  előterjesztett  javaslat  a  költségvetési  hiány 
szempontjából  kedvező  változásokat  takar,  mert  az  SZJA-kiegészítési 
többletként kapott 42,5 millió forint összeget a működési hiány csökkentésére 
kell  ütemezni.  Van olyan előirányzat  is,  amely nem igényel  többletet,  hanem 
önkormányzati  támogatást  csoportosít  át  az  Ózdi  Diákrádió  működéséhez. 
Összességében az előterjesztés alapján a költségvetés jelenlegi hiánya 215 millió 
forint,  amely  két  ponton is  tovább csökkenhet  az  év  hátralévő részében.  Az 
egyik a most benyújtandó ÖNHIKI pályázat eredménye, a másik az iparűzési 
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adóbevételek  kedvezőbb  alakulása,  ami  ez  év  december  20-át  követően  az 
iparűzési adófeltöltések alapján derül majd ki. A pénzügyi helyzet viszonylag 
kedvező változása nem jelentheti azonban azt, hogy a kormányzati stabilizációs 
intézkedésekkel  összefüggésben  ne  kellene  áttekinteni  az  önkormányzati 
feladatellátás egészét, s a jövő évi költségvetés hozzáigazítását a város pénzügyi 
helyzetéhez. Nem rendezkedhet be az önkormányzat évről-évre 200-300 millió 
forintos működési hiányra, hiszen az nemcsak a gazdálkodást terhelné jelentős 
kamatkiadásokkal,  hanem  az  önkormányzat  mozgásterét  is  jelentősen 
leszűkítené.  Bízik  abban,  hogy  ezzel  a  feladattal  az  új  Képviselő-testület 
eredményesen fog majd megbirkózni. Kéri az előterjesztés elfogadását.

Boda  István ismerteti,  július  hónapban  részletesen  áttekintette  a  testület  a 
költségvetést,  így  a  jelenlegi  előterjesztés  néhány  módosítást  tartalmaz.  A 
költségvetési bevétel 42,5 M Ft-tal javult, ezáltal 220 M Ft körül lesz a hiány, ha 
nem csökken tovább az iparűzési  adóval  vagy egyéb bevételekkel.  Módosító 
javaslata, hogy a 2006. évi költségvetésben szereplő hivatali üdülő vásárlásra - 
2005-ről  pénzmaradványként  áthozott  –  biztosított  9.500  E  Ft-ot  az 
Önkormányzat  általános  célú  tartaléka  javára  csoportosítsák  át. A Pénzügyi 
Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását azzal, hogy a teljes működési 
rendszert át kell tekinteni. 

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  a 
Boda István által tett módosítással együtt elfogadását egyhangúlag támogatja.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását a testület számára javasolja.

Battyányi József örömmel vette, hogy a költségvetési hiány csökken, azonban 
nem tudja miért fizetnek ki 480 E Ft-ot az Észak-Magyarország című napilap 
különszámáért.  Nincs  tisztában  azzal,  hogy  kinek  szánják  -  a  városnak,  a 
megyének -, és hogy mikor jelenne meg? Amennyiben októberben, akkor nem 
tudja támogatni.

Tartó Lajos elmondja, az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal a 
határozati javaslat elfogadását támogatja.

Zsolnai Piroska ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását javasolja.

Fazekas Zoltán jelzi, hogy az előterjesztésben vannak olyan pontok, amelyeket 
jó szívvel támogatni tud, pl. az ÁMK szerkezetének megerősítésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtása vagy a televízió szükségszerű támogatása, viszont vannak 
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olyan elemek, amelyek számára nem elfogadhatók, így az előterjesztés egészét 
támogatni nem tudja.

Rontó József kérdése, hogy az Észak-Magyarország különszáma Ózd városról 
szól-e majd és mikor jelenik meg?

dr. Horogh Lajos úgy látja négy év tapasztalata, tényszámai és a konvergencia 
program áttanulmányozása  után,  hogy  költségvetési  szempontból  2007-2008-
ban rendkívül nehéz időszak elé néz a város. A konvergencia program szerint az 
önkormányzatoknál  és  az  államirányításban  is  a  GDP-arányos  költségeket 
jelentősen  csökkenteni  kell.  A  béreket  10  %-kal  kívánják  három  év  alatt 
csökkenteni, a dologi kiadásokat pedig 6,4 %-ról 4,6 %-ra. Közelítő számítással 
is látható, hogy arányaiban 20 %-os csökkenés következik be, miközben a GDP 
növekszik. Úgy látja, az infláció  mértéke 7 % körüli lesz, az ÁFA 25 %-ra nő, 
amelynek hatása egész évben látható lesz. Az értékesítés arányai beszűkültek, 
ezt megfelelő szinten tartani nem lehet, mivel a helyi bevételek a megyén belül 
is a legalacsonyabbak. Az élet mindig megoldotta a problémákat, de most még 
tudatosabban kell  cselekedni.  A következő önkormányzatnak fel  kell  mérnie, 
hogyan fog az önkormányzat pénzügyi helyzete alakulni. Ez rendkívül fontos, 
mert a város működése függ tőle. Még rosszabb a kép, ha a fejlesztési pénzeket, 
forrásokat nézik, mert ez 18 %-ról 5-6 %-ra csökken, beleértve a felújításokat is. 
Ahhoz,  hogy  egy  város  tartós  fejlődési  pályára  lépjen,  keresnie  kell  a 
lehetőségeket.  Szerinte  a  jelenlegi  költségvetésben  vannak  olyan  tartalékok, 
amelyek  feltárásával,  új  elképzelések  megvalósításával  a  város  ezeket  a 
nehézségeket leküzdheti és bízhatnak abban, hogy 2009. után könnyebb lesz az 
élet Magyarországon, ami az önkormányzatok tevékenységére is ki fog hatni. 

Kovács  Béla véleménye,  hogy  az  előtte  szóló  képviselő  előrevetítette  a 
következő  év  pénzügyi  koncepciójának  a  számadatait.  Ő  viszont  ebbe  nem 
menne bele,  mert  nem látja  értelmét.  Úgy gondolja,  megegyezhetnek abban, 
hogy  a  jelenlegi  ülés  időtartama  alatt  nem  kellene  elrettenteni  a  leendő 
képviselőket,  akik  azért  kívánnak  képviselők  lenni,  hogy  megoldják  a 
feladatokat, problémákat. A költségvetési előirányzat módosítását szükségesnek 
tartja, Boda István módosításával együtt támogatja a javaslat elfogadását.

dr.  Horogh Lajos Kovács Béla  hozzászólására  kíván reagálni.  Távol  áll  tőle, 
hogy  valakit  is  elrettentsen.  Hangsúlyozza,  egy  problémamentesen  működő 
testület nem sok örömet okoz. Az a jó, ha vannak gondok, problémák, amelyek 
megoldásra várnak. 

Boda István egyetért dr. Horogh Lajossal, nehezebb évek elé néznek mint eddig 
és  hogy  az  egész  rendszert  át  kell  majd  tekinteni.  Ilyen  szempontból  nézve 
köszönettel  fogadják  észrevételeit.  Battyányi  József  hozzászólására  reagálva 
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elmondja, azt hiszi a városnak sosem árt  a  propaganda. Szerencsésnek tartja, 
hogy különszámot jelentetnek meg a városról.

Benedek Mihály köszöni Horogh úr jövőre vonatkozó gondolatait, így a leendő 
képviselők is láthatják mivel kerülnek majd szembe. Kovács Bélához hasonlóan 
ő sem mer számadatokat mondani, mert nem ismerik a jövő évi költségvetést, 
amely  meg  fogja  határozni  az  önkormányzatok  működését.  Ugyanakkor 
kiaknázatlan  lehetőségek  is  vannak  a  konvergencia  programban.  Fontos  a 
végrehajtó  hatalomnak,  hogy  a  kistérségeken  belüli  feladatok  további 
támogatását  kérje  és  ha  összefognak,  akkor  talán  a  szűk  esztendők  jobban 
átvészelhetők lesznek. Úgy látja - mint kistérségi elnök -, hogy a 29 településben 
megvan  az  akarat  az  együttgondolkodásra,  együttműködésre,  itt  az  ideje  a 
szélesebb összefogásnak. Az Észak-magyarország különszámával kapcsolatosan 
elmondja, a kiadó kereste meg az önkormányzatokat – tehát nemcsak Ózdot -, 
hogy  négy  oldalon  keresztül,  teljesen  politikamentesen  bemutathatják  a 
településeiket. Ózd bemutathatja, hogy a teremben helyet foglaló 26 képviselő 
mit  ért  el  a  városban,  hová  fejlődött,  milyen  előrelépéseket  tettek.  A lap 
szeptember  21-én  fog  megjelenni.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  nem  az 
önkormányzat, hanem a hivatal kötötte a szerződést. Véleménye szerint a város 
imázsa  szempontjából  a  propaganda  nagyon  fontos,  továbbá  az  Észak-
magyarország saját  terjesztői  hálózatán belül a város valamennyi családjának 
ingyenesen el fogja juttatni ezt a számot. Kéri a testülettől,  hogy a Pénzügyi 
Bizottság módosításával együtt fogadja el a határozati javaslatot.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal,  3 nem, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

133/SzÜ. 166/KH/2006.(IX. 14.) számú határozat

Tárgy: A 2006. évi költségvetés egyes előirányzatainak változtatása

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta, s ennek alapján

1) Tudomásul  veszi  a  működési  célokat  szolgáló  45.548,7  E  Ft  összegű 
központi kiegészítés folyósítását, amellyel a költségvetés működési hiányát 
kell csökkenteni.

2) A Képviselő-testület
− a közvilágítás fejlesztési tervének elkészítéséhez 330 E Ft
− a piaccsarnok padlóburkolásához 700 E Ft
− a Reumakórház földszintjének átalakításához        3.000 E Ft
− a Városi Televízió működésének támogatásához 800 E Ft
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pótelőirányzatot hagy jóvá, s ezzel egyidejűleg az önkormányzati általános 
tartalék 4.830 E Ft-tal történő megemelését határozza el.

3) A Képviselő-testület
− Az Észak-Magyarország ózdi különszámának
     megjelenéséhez 480 E Ft
− Az ÁMK főépületi aládúcolások eltakarásához             1.400 E Ft
pótelőirányzatot hagy jóvá.

4) A Diákrádió  Ózd  működését  az  Önkormányzat  -  a  Hírforrás  Kft.  részére 
előirányzott működési támogatás terhére történő átcsoportosítással – 600 E 
Ft-tal támogatja.

5) A Képviselő-testület a hivatali üdülő vásárlására a 2006. évi költségvetésben 
szereplő,  2005-ről  pénzmaradványként  áthozott  9.500  E  Ft-ot  az 
Önkormányzat általános célú tartaléka javára csoportosítja át.

Ezen  előirányzat-változásokat  a  költségvetési  rendelet  módosításának 
előterjesztésénél figyelembe kell venni.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: Költségvetési rendelet módosítása 

5.) napirend

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

Boda István ismerteti,  ÖNHIKI támogatás benyújtására kétszer van lehetőség 
egy évben, ha az önkormányzat megfelel a szabályoknak. A város 280 M Ft 
körüli összeget már kapott, de még mindig van lehetősége kérni. Úgy gondolja, 
néhány 10 M Ft-ot még kaphat az önkormányzat, de bármennyi is jön, javítani 
fog a helyzeten.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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330/SzÜ. 167/KH/2006. (IX.14.) számú határozat

Tárgy: Önkormányzati nyilatkozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó 2006. évi ismételt 
igény benyújtásához

1.) Ózd  város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 16.§ (1) bekezdése 
és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján ismételt támogatási igényt nyújt 
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
támogatására.

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

fenn.
c.) Az önkormányzat 2005. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és 

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásáért

Felelős  :   Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2006. szeptember 30.

6.) napirend

Tájékoztató Ózd város 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Benedek  Mihály ismerteti,  az  önkormányzati  támogatás  I.  félévi  teljesítése 
összesen  55,1  %-os,  amelyet  az  5.  számú mellékletben  az  intézményenkénti 
részletezés  is  bemutat.  Hangsúlyozza,  törvényi  kötelezettsége  az 
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önkormányzatnak,  hogy  az  I.  félévi  teljesítésről  beszámoljon.  Kéri  az 
előterjesztés elfogadását.

Boda István véleménye, hogy egy elmúlt félévi beszámoló olyan, mint a tegnapi 
újság.  Néhány  számadatot  meg  lehet  tudni  a  tájékoztatóból,  de  mivel  a 
beruházási,  felújítási  munkák  elszámolására  csak  később  kerül  sor,  így  nem 
mutat teljesen reális képet. Nem javasolja, hogy mélyebb vitát folytassanak le. 
Támogatja a határozat elfogadását.

dr. Horogh Lajos jónak tartja a tájékoztatóban foglaltakat, mivel fegyelmezett 
gazdálkodásra  utal.  Ahol  gondot  lát,  az  a  fejlesztések  vonala,  amelyre 
mindenképpen nagyobb figyelmet kell fordítani, nem szabad megengedni, hogy 
feladatok  elhúzódhassanak.  Elemezni  kell,  miért  húzódnak  el  az  egyes 
fejlesztési munkák, a tanulságot le kell vonni, hogy komolyabb odafigyeléssel 
ezeket megakadályozhassák, és a beruházások haszna hamarabb megtérüljön. 

Bárdos  István kérdése  az  előterjesztés  4.  számú  mellékletének  3.  oldalán 
található tartalékkal kapcsolatos. A lakóterületi céltartalék két részre oszlik, az 
egyik a családiházas beépítésű külső városrészek feladataira, a másik pedig a 
jelentős  részben  lakótelepi  jellegű  területek  feladataira.  Az  ún.  falusias 
választókerületek 2500 E Ft-ot kaptak, a belső területek 1 000 E Ft-ot. Az éves 
előirányzat  összesen  27 000 E Ft  volt,  a  módosított  34 216 E Ft  lett,  amely 
szerinte jelentős eltérés. Kérdése, mikor történt az éves előirányzat módosítása, 
mert egyedül a 11. számú választókerületben – amelynek ő a képviselője – nem 
történt előirányzat növelés.

Benedek Mihály kéri dr. Horogh Lajost, hogy gondoljon bele a közbeszerzési 
eljárásokba, a pályázati kiírásokba, amelyek a fejlesztések elhúzódását okozzák. 
Ő is találkozott olyan elhúzódó fejlesztéssel, beruházással, amiről egyértelműen 
megállapítható, hogy a törvényi feltételek betartása miatt  húzódott  el.  Bárdos 
Istvánnak válasza, a különbözet abból adódik, hogy az általános tartalék keretből 
valósultak meg a beruházások, amelyekhez a tavalyról áthozott pénzek kerültek 
hozzáadásra. 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

133/SzÜ. 168/KH/2006.(IX.14.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató Ózd város 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A  Képviselő-testület  az  ÓZD  város  2006.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
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7.) napirend

Beszámoló  Ózd  Város  Önkormányzata  2003-2006.  közötti  Programjának 
végrehajtásáról

Benedek  Mihály ismerteti,  2003-ban  terjesztette  testület  elé  azt  a 
ciklusprogramot, amelyet egyhangú szavazással fogadtak el. Az önkormányzat a 
társaságaival, a cégeivel arra törekedett, hogy az elfogadott 4 éves programnak 
megfelelően végezzék munkájukat. Voltak olyan elképzelések az önkormányzat 
programjában,  amelyeket  a  rohanó  idő,  az  ország  társadalmi  átalakulása 
meghaladott és ezért lemaradt a város. Voltak olyan elképzelések is, amelyeket 
időközben módosítani kellett, mert pl. nincs a mai napig sem olyan tervezési 
időszak, amely 7 évre előre megmutatja a fejlesztési lehetőségeket. Az újonnan 
alakuló  testületnek  könnyebb  dolga  lehet,  mert  már  elkészítették  azokat  az 
elképzeléseket, terveket, amelyekre majd pályázni lehet. Az ötleteket, terveket 
eljuttatták az irányító hatósághoz, amelyek beépültek a II. fejlesztési tervbe és 
részét  képezik  a  társulás  stratégiai,  fejlesztési  elképzeléseiben  lévő 
programoknak.  Biztos  abban,  hogy  a  központi  szervek  pályázatokat  fognak 
kiírni fejlesztési témában, és tisztában van azzal is, hogy ez a város és a társulás 
számára  egyaránt  fontos.  Véleménye  szerint,  amikor  egy  programot  kell 
összeállítani, a bőség zavarával küszködik a készítő, mert ha visszatekint 4 évre 
és papírra veti azokat a dolgokat, amelyeket elvégeztek, akkor egy nagyon nagy 
terjedelmű előterjesztés készülhet el. Megpróbálta a teljesség igénye nélkül ezt 
az összeállítást olyan szűkre szabni, amely még átlátható és mindenki számára 
érthető anyagot biztosít. Nem volt annyi idő, hogy ennél rövidebben tudjanak 
fogalmazni, azért sem, mert a testület sok olyan döntést hozott, aminek látható 
jele van a városban és erről a beszámoló keretében szólni kellett. Úgy ítéli meg, 
hogy amit 2002. novemberében elhatároztak, az a város számára követhető volt, 
jót is eredményezett és az ide látogatók talán kevesebbszer emlegetik azokat a 
negatívumokat, amelyek a 90-es évektől kialakultak a városról. Többen említik, 
hogy ez nem az a város,  amit  a  médiából  megismertek és  nem csak azok a 
dolgot történtek, amelyek ombudsmani levelekből fogalmazódtak meg, hanem 
történtek  olyan  dolgok  is,  amelyre  joggal  lehetnek  büszkék.  Kéri,  hogy  a 
megvalósult, folyamatban lévő ügyekre legyenek büszkék és amikor sétálnak a 
városban  másokkal,  jó  szívvel  mondja,  hogy  ebben  nekem  is  van  egy  pici 
részem,  mert  amikor  megvalósultak,  akkor  tagja  volt  annak  a  26  főnek,  aki 
ebben a kérdésben döntött. Megköszöni a képviselőknek, az ügyosztályoknak, a 
bizottságoknak  azt  a  munkát,  amelyet  a  program  megvalósítása  érdekében 
végeztek. Tudja, hogy ennél jóval több feladatot kell megvalósítani és ennek a 
nehézségét  hagyományozzák  a  reményei  szerint  tenni  akaró  új  képviselő-
testületre. Kéri, az előterjesztést vitassák meg, mondják el véleményüket. 
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Boda István ismerteti,  a  Pénzügyi Bizottság,  a Gazdaságfejlesztési  Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  programról  szóló 
előterjesztést  megtárgyalta.  Megállapították,  hogy  a  meghirdetett  program 
jelentős része megvalósult, soha nem látott ütemben fejlődött a város, jelentős 
számú volt  a  pályázati  siker,  sok beruházás  valósult  vagy fog  megvalósulni. 
Egyetért azzal, hogy nem lehet teljes az előterjesztés a szövegkorlátozás miatt, 
mert  pl.  a  tűzoltóságról  nem esik  szó,  miközben  jelentős  támogatást  kapott. 
Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság igyekezett végezni munkáját, az 
üléseken történő jelenlét 95,2 %-os volt. A három bizottság nevében megköszöni 
a  testület  bizalmát  és  a  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztály,  a 
Műszaki Ügyosztály és a Pénzügyi Ügyosztály segítségét. 

Tartó Lajos elmondja, a beszámolót az Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta. 
A bizottság tagjai az előterjesztés nem minden elemével értettek egyet, abban 
viszont igen, hogy a sportélet jelentősen fejlődött. A SPORTCENTRUM Kht. 
működését  pozitívnak  ítélik,  a  jó  gazda  gondosságával  figyeltek  a 
sportcsarnokra,  a  stadionra,  amelyek  fejlődése  tapasztalható.  Az  egyéni 
sportágakban  a  sportolók  jó  eredményeket  értek  el.  A diák-,  szabadidősport, 
versenysport, az új sportágak képviselői mutattak be és nyújtottak kiemelkedőt. 
A város  az  országos  és  nemzetközi  sportrendezvények sikeres  megrendezése 
tekintetében elismerést váltott ki. Szükségesnek tartja elmondani, hogy két évvel 
ezelőtt  indították  el  a  városi  sportnapot,  amelynek  az  idén  is  elindult  a 
szervezése.  A bizottság 35 cégnek küldött  levelet,  a  hét  elejéig  egyetlen cég 
jelezte részvételi szándékát, ezért a Sportnap nem kerül megrendezésre. Mivel a 
diákok készültek,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  javasolta  az  iskolák  részére 
október  elején  történő  megrendezését.  Megköszöni  a  Művelődési  és  Sport 
Ügyosztálynak a bizottság munkájához nyújtott segítségét. A beszámolót 6 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében elfogadásra javasolják.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság a  beszámolót 
megtárgyalta,  elfogadását  támogatja.  A  bizottsági  ülésen  részletes  szakmai 
vitába nem mentek bele,  feladatuknak megfelelően annak tettek eleget,  hogy 
megfeleljen  az  előterjesztés  az  SZMSZ  szabályainak.  A bizottság  nevében 
köszöni azt a bizalmat, amit a testülettől kaptak.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 
hozzá  tartozó  szakfeladatokat  értékelte  és  elfogadta  a  programot.  Az 
önkormányzat a költségvetésében évről-évre nagyobb pénzösszeget biztosított a 
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szociális,  egészségügyi  támogatásokra.  A  szociális  törvényben  szabályozott 
kötelező ellátásokon túl, minden évben teljes körűen biztosította a méltányossági 
alapon  adható  pénzbeli  és  természetben  nyújtható  támogatásokat 
(közgyógyellátás,  ápolási  díj,  lakásfenntartási  támogatás,  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatás,  étkezési  térítési  kedvezmények,  házi 
segítségnyújtás),  segítve  ezzel  a  nehéz  szociális  helyzetben  élő  lakosokat.  A 
beszámolási  időszakban  átszervezés  során  valósította  meg  a  szociális 
alapszolgáltatások  teljes  integrációját,  a  gyermekjóléti  alapellátás 
intézményrendszerét,  mely  már  magában foglalja  a  2007.  januárjában induló 
Gyermekek Átmeneti Otthonát is. Ózd és vonzáskörzete 28 település közel 80 
ezer lakosának egészségügyi járóbeteg és fekvőbeteg ellátását az Almási Balogh 
Pál  Kórház  végzi.  A  működést  országos  szintű  szakmai  bizonytalanságok, 
gazdasági  megszorítások  nehezítik,  de  az  önkormányzati  támogatásoknak 
köszönhetően az intézmény eddig elkerülte a csődhelyzetet.

Bárdos István úgy gondolja, az eltelt 4 év után van, aki nyugodtan hátradőlhet a 
székében, és van, aki nem. Tudomásul kell venni, hogy a város „kosarából nem 
mindenkinek mernek” egyformán. A belső városrészek kiemelt fejlesztése folyt 
és folyik most is. Hiányosságként említi a számtalan jegyzőkönyv, írásos anyag 
és bejárás ellenére, hogy Bánszállás településrész további romlását nem sikerült 
megakadályozni. A testület által elfogadott útfelújítási ütemterv szerint Center 
területén  nem került  sor  felújításra.  Reméli,  az  új  vezetés  méltányolni  fogja 
ezeket a hiányosságokat. Az anyaggal kapcsolatban elmondja, az elmúlt 4 év 
legnagyobb  eredményének  azt  tartja,  hogy  a  város  a  működőképességét  és 
pénzügyi helyzetét meg tudta őrizni,  az intézmények működnek. Jelentősek a 
fejlesztési célú támogatások és pályázatok is, amelyek látható eredményeit nap 
mint  nap  tapasztalják  a  városban.  Jó  kezdeményezésnek  tartja  a  területi 
bizottságok  létrehozását  is.  Így  lehetővé  vált,  hogy  a  választókerületekben 
fennálló  apró  munkálatokat  is  tovább  tudják  folytatni.  Hangsúlyozza, 
környezetvédelmi szempontból továbbra is fontosnak tartja az OAM valamilyen 
módon  való  kötelezését  arra,  hogy  a  jelentős  pormennyiség  kibocsátását 
megszüntesse. A közbiztonság területén is van még javítani való, jó lenne, ha 
több  járőröző  rendőrt  láthatnának,  mivel  a  bánszállási  közállapotok  nem 
javultak.  Kijelenti,  ezt  a  Borsod  Volán  előterjesztése  is  egyértelműen 
tartalmazza, hogy a legmagasabb szintű fenyegetés,  rombolás a 33-as járaton 
van.  A továbbiakban idézi  az  előterjesztés  7.  oldalán található infrastruktúra, 
közlekedés fejezetből, hogy a négyéves útfelújítási ütemterv végrehajtása 2005. 
évig  gyakorlatilag  teljesült.  Ugyanakkor  a  pályázatok  adminisztrációs 
bonyodalmai, illetve az időjárási viszonyok miatt kb. fél éves csúszás van. Ezek 
megvalósítására ez év első felében kerül sor. A bekezdés első felét tudja fogadni, 
a  másodikat  viszont  nem,  mert  gyakorlatilag  nem  teljesült  az  útfelújítási 
ütemterv minden eleme. Megállapítható, hogy a Zrínyi út felújítása 2005-re volt 
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tervezve, az Akna út,  Center út sem készült el.  Kérdése, hogy ezen elmaradt 
útfelújításokkal mi fog történni?

Obbágy Csaba elismeri, hogy folytatódott és felgyorsult az a városfejlesztés – 
Falu,  Városközpont,  Béke-telep  –  amelyet  már  megkezdtek  egy  korábbi 
ciklusban.  Véleménye  szerint  mégis  merész  a  megfogalmazás,  miszerint  az 
emberek bizakodnak és a jövőbe tekintenek. Az előterjesztés is utal arra, hogy a 
4  éves  program  kevesebbet  foglalkozik  azzal,  ami  a  most  kialakult 
államháztartási  programból  adódik,  pedig ezzel  is  szembe kell  nézni,  mert  a 
következő évek egyre nehezek lesznek.  Jól hangzik, hogy Ózd minden része 
fontos,  de  Sajóvárkony  képviselőjeként  úgy  gondolja,  akkor  lehetnek 
nyugodtak, ha ugyanezt éreznék a külső városrészekben lakók is. Példaértékű az 
útfelújítási  terv,  amelynek végrehajtása  sajnos  nem mindig  követte  a  testület 
által  jóváhagyott  tervet.  A rendőri járőrszolgálat támogatására nyújtott  összeg 
látszólag jelentős, úgy tűnik mégis kevés, mert ritkán látni gyalogos rendőrt az 
utcákon. A pályázatírás területén viszont történt szemmel látható fejlődés, ezért 
maga  is  köszönetet  mond  a  hivatal  dolgozóinak,  azoknak  a  cégeknek, 
önkormányzati intézményeknek is, akik munkájukkal ezt elősegítették. A testület 
tagjainak is megköszöni az együttműködést.

Zsolnai Piroska elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Ismerteti, nagyon 
összetett  terület  a művelődés és  az  oktatás,  amely különösen fontos ebben a 
városban.  Az  elmúlt  évek  alatt  úgy  gondolja,  nagyon  sok  pozitív  előrelépés 
történt ezen a két területen. A beszámolóból csak pár dolgot kíván kiemelni, ami 
meghatározza a város fejlődését és jövőjét. Nagyon sok intézményben sikerült 
felújítást végezni, társulásokat hoztak létre, bővült a szakképzés, az Olvasó és a 
Kaszinó  felújítása,  a  műszaki  könyvtár  állományának  hasznosítása.  A 
beszámolóban  nem  csak  pozitívum  fogalmazódik  meg,  mivel  ismerik  a 
problémákat és mint ahogy ennek a testületnek, a következőnek is ezekkel a 
problémákkal szembe kell nézniük. Elég nehéz körülmények között működnek 
az intézmények, amelyeket az élet hozott magával, de az elmúlt 4 évben óriási 
mértékben  megnövekedett  a  benyújtott  és  nyertes  pályázatok  száma.  Az 
intézmények  is  hozzájárultak,  hogy  körülményeiket  pályázati  úton  tudják 
javítani és az elkövetkezőben ez még csak javulni  fog.  A bizottság tagjainak 
nevében  köszöni  azok  munkáját,  akik  az  ügyeiket  segítették  és  reméli,  az 
elkövetkező időszakban is hasonló eredményekről tudnak majd beszámolni és 
sikerül a problémákat megoldani.
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dr. Horogh Lajos úgy érzékelte, hogy általában az eredményekkel foglalkoznak 
a  hozzászólók.  Mindezzel  egyetért,  elismeri,  de  hogy  teljes  egész  legyen,  a 
gondokról,  problémákról  kíván szólni  a  tisztán látás  érdekében.  Azokról  kell 
beszélni,  amelyek nem voltak sikeresek,  javítani  kell.  Látható,  hogy a  város 
gazdasági struktúrája, szerepe a megyén belül - annak ellenére, hogy a kistérség 
eredményes, fejlődik -, veszített a gazdasági szerepéből. Az M30-as autópálya 
megépítése  nem  kedvezett  Ózdnak,  mivel  Kazincbarcikánál  ez  a  folyamat 
megállt.  Erről nem tehet  a testület,  ezt tudomásul kell  venni,  de tenni ennek 
érdekében lehetne. A megyében 15 kistérség van, ebből az ózdi kistérség a 8-15. 
helyen szerepel. Meglepő, hogy a szociális gondoskodás területén az egy főre 
eső  támogatásban  az  utolsó  helyen  van  az  ózdi  kistérség.  A  megszerzett 
támogatás 29 ezer forint/fő volt Ózdon, míg Mezőkövesden 300 ezer forint/fő. 
Ennek  bizonyára  megvannak  az  okai,  de  jobb  lenne  tisztán  látni.  Meg  kell 
vizsgálni mi ennek az oka. A szociális ellátásban is a 15. helyen áll Ózd, annak 
ellenére,  hogy  kórháza  is  van  a  városnak.  Látni  kell,  hogy  rendkívül  nagy 
feladatot fordít minden önkormányzat arra, hogy a logisztikai bázis nőjön. Ez itt 
csökkent,  mert  minden  vállalat  elment  Ózdról:  ÉMÁSZ,  TIGÁZ,  stb.  Ez 
mindenképpen  csökkenti  Ózd  városi  szerepét.  Az  önkormányzat  gazdasági 
társaságainak  fontossága  bizonyos  mértékben  megváltozott.  A  rendkívül 
kedvezőtlen  társadalmi  helyzet  miatt  van  az,  hogy jelentős  termelőkapacitás, 
beruházás nem valósult meg. Voltak ugyan beruházások, amelyek az élet jobbá 
tételét  szolgálták,  de  többlet  terhet  jelentett  a  város  számára.  A legnagyobb 
gondot mégis a keresetek jelentik.

Nagybalyi Géza négy évvel ezelőtt, amikor a Falu térségének képviselője lett, az 
első ülések után számot vetett azzal, hogy 4 év alatt hogyan tudja teljesíteni azt a 
kihívást,  amire  vállalkozott.  Meg  kell  mondja,  hogy  elcsüggedt.  Hiszen  azt 
ígérte, hogy megpróbálják megakadályozni a peremterületté válását, lecsúszását 
és  a  nagyobb  értékeknél  -  Olvasó,  Kaszinó,  Könyvtár,  oktatási  intézmény, 
kórház - papírra vetette, mekkora összegre lenne szükség, hogy ne engedjék a 
tovább  pusztulást.  Elborzadt.  Aztán  kapott  biztatást  a  testülettől,  a  város 
vezetésétől,  a  Gazdaságfejlesztő  Irodától,  az  önkormányzat  cégeitől,  hogy 
vannak  pályázati  lehetőségek,  csak  meg  kell  találni  a  módját.  Az 
örökségvédelemnek több csatornán is neki futott - pl. Gazdaságfejlesztő Iroda, 
polgármester  útján  -,  de  szembe  néztek  a  sikertelenséggel.  Nem  tudták  a 
fejlesztést akkor elindítani, csak ez a ciklus második harmadára, amire Bárdos 
István most azt mondta, egyes képviselők hátradőlhetnek a székükben, mert az ő 
területükön történt  beruházás.  Ez igaz,  most arról  a Kaszinóról  beszélhetnek, 
ami  a  városban  élőket  szolgálja,  mert  elindult  a  fejlesztés  és  novemberre 
elkészül. Köszöni, hogy a testület az Olvasó épületének felújításához döntésével 
az ügy mellé állt, egy újabb jelentős pénzügyi terhet magára vállal és ennek a 
megmentése  is  elindulhat.  Reményei  szerint  december  végére  egy  megújult 
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területté  válik  a  Falu  térsége.  Hozzáteszi,  az  ő  választókerülete  a  területileg 
legnagyobb választókerület. Reméli, a következő testület tagjai folytatni fogják 
ezt a munkát.  Hátradőlni nyugodtan nem fog tudni a következő testület sem, 
mert aki ezen a területen lesz képviselő, annak feladatai közé fog tartozni az 
intézmények,  beruházások  működtetése.  Az  itt  élők  nagy  feladat  elé  fogják 
állítani a következő testületet.

Erdősi  János úgy  érzi,  semmi  okuk  arra,  hogy  az  elmúlt  négy  névre 
visszatekintve siránkozzanak. Ő büszke az elért  eredményekre úgy is, mint a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  elnöke  és  úgy  is,  mint 
választókerületi  képviselő.  A  városrehabilitációt  a  terveknek  megfelelően, 
néhány területre  koncentrálódva  folytatták,  amelyek eredménye egyre  jobban 
látható  pl.  a  Debreceni  út,  Kölcsey  út  térségében.  Nem  érti  Bárdos  István 
hozzászólását, mert Bánszállás tekintetében három bizottság döntött két lakóház, 
összesen  14  lakásának  felújításáról,  5  M  Ft  értékben,  amely  összeg  a 
városrehabilitációs keret ¼-ed része. Tájékoztatásul közli, a területi képviselő le 
szerette  volna  bontatni  az  épületet,  nem  volt  tekintettel  a  város  vagyonára. 
Elégedett  továbbá  azzal,  hogy  100  M  Ft-ot  meghaladó  költséggel  kerül 
kiépítésre  a  Sajóvárkonyi  Ipari  Parknál  az  ivóvíz,  földgáz,  iparivíz-hálózat, 
elektromos hálózat. E hónap végén átadásra kerül a 204 M Ft-ért megépített új 
körforgalom.  Büszke  arra,  hogy  4  éves  útfelújítási  programot  készítettek,  és 
büszke annak megvalósítására is, mert a programban szereplő utak közül - azon 
utaknál,  ahol szennyvízcsatorna is van -,  csak 3 út  nem került  felújításra,  az 
összes többi igen. Látható, hogy a következő 4 évben a város szennyvízhálózatát 
7,5-8  Mrd  Ft  értékben  teljessé  kívánják  tenni.  Az  ÓZDSZOLG  Kht.  elért 
eredménye mindenki  által  tapasztalható,  a  város  szépítésében,  a  közterületek 
parkosításában  meghatározó  szerepet  tölt  be  a  cég.  A környezetvédelemmel 
kapcsolatban két témát emel ki. A szelektív hulladékgyűjtést illetően 44 sziget 
került kihelyezésre és a tapasztalatok szerint még továbbiakra is lenne igény. A 
másik a fásítás:  koros fák kiültetése,  kopár domboldalak fásítása.  Mint  ózdi, 
büszke arra, hogy oklevelet nyert Ózd a „Virágos Magyarországért” versenyben. 
Hangsúlyozza,  az  útfelújításokat  a  szennyvízprogrammal  összefüggésben 
folytatni kell és a meglévő tervek alapján növelni a főúthálózat fejlesztéseket. 
Úgy gondolja, mindehhez jó alapokat nyújt az elmúlt 4 év.

Rontó  József természetesnek  tartja,  hogy  az  elmúlt  4  évben  egy  összetett 
dologgal  találkozott  a  testület,  igyekeztek  minden  adottságot  kihasználva, 
eredményesen megvalósítani a feladatokat. Világosan látszik, hogy a következő 
testületnek folytatnia kell azt, ami pozitívum és nem szabad azt folytatni, ami 
negatívum. A hibákat ki kell javítani, enélkül a testület aligha tud tovább lépni. 
Az  elmúlt  4  évben  fontos  és  pozitív  dolog  volt,  hogy  emelkedett  a  város 
fejlődését,  fejlesztését  elősegítő  gondolkodás.  Ennek  eredményeként  a 
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pályázatokon  -  az  EU-ba  történő  belépés  kapcsán  -  több  olyan  dolgot  is  ki 
lehetett  használni,  amely  eddig  úgy  tűnt,  elérhetetlen.  Az  elkövetkező 
időszakban a legfontosabb feladat az innovációs készség továbbfejlesztése,  mert 
még  mindig  alacsonyabban  teljesített  a  város  a  pályázatok  elfogadottsága 
szintjén, mint a megyei átlag. Ezt tovább kell erősíteni, amely komoly szakmai 
tervező  munkát  igényel.  Ez  a  továbblépés  egyik  legfontosabb  kulcsa,  ennek 
hiányában a város önerejéből nem tud a következő időszakban fejlődni. Kiemeli, 
hogy  csökkentéseket  szükséges  eszközölni  a  működés  területén  is.  Kijelenti, 
etikátlannak tartja az előző napirend határozati javaslatában található 485 ezer 
Ft-ra vonatkozó pont elfogadását. Szerinte a választások előtt való megjelenés 
csupán propagandagyártást jelent. Az elkövetkező időszak kiemelt és stratégiai 
kérdésének  tartja  a  peremterületi  problémák  megoldását.  Elmondja  továbbá, 
hogy  a  társadalom alapvető  problémáját,  az  oktatást  kardinális  kérdéssé  kell 
tenni.  Az  önkormányzatnak  közvéleménykutatást  kellene  végeznie,  hogy 
megismerjék az emberek véleményét. 

Kovács Béla tudja,  hogy mindenre kiterjedő beszámolót nem lehet  készíteni, 
ezáltal az írott anyagban foglaltakon kívül beszélni kell a jelentősnek számító 
kérdésekről. Felvetődött a peremterületek helyzete. Elmondja, ezen a területen is 
a  közművelődési  intézmények,  közösségi  házak  nagy  részét  felújították  az 
elmúlt  négy  évben.  Hangsúlyozza,  ezt  a  Területi  Bizottsági  pénzek  tették 
lehetővé. Nem foglalkozik az anyag a kistérségnek a közművelődési részénél 
azzal a bejegyzéssel - amit ő jelentős dolognak tart -, hogy a Városi Könyvtár 21 
községi  szolgáltató  helyet  hozott  létre,  az  ottani  könyvtárállományok  rendbe 
tételével, leltározással, számítógéppel, szakmai segítséggel. Az önkormányzat az 
egyházak  részére  a  4  éves  ciklus  alatt  mintegy  26  M  Ft-ot  bocsátott 
rendelkezésre, megújultak a templomok és a hitélet közösségei. Kéri, hasonlítsa 
össze Bárdos István és Obbágy Csaba más 600 lakosú településsel, községgel a 
saját területét, nézzék meg milyen lehetőségeik voltak 20 évvel ezelőtt és most. 
Elismeri, hogy egy 56-60 M Ft-os útfelújítás megvalósítására nem került sor, de 
ha arányaiban nézik,  a  helyzet  nem olyan tragikus,  mert  a  felújításokat  meg 
fogják  oldani  a  későbbiekben.  Ha  csak  ez  az  egy  fejlesztés  történt  volna  a 
területen  és  más  nem,  akkor  egyetértene  a  két  képviselővel.  Ennek  ellenére 
összehasonlítást lehet végezni, hogy mennyit költött a testület erre a területre és 
mennyit  kaptak  volna,  ha  önálló  települések  lennének.  Visszatér  dr.  Horogh 
Lajos hozzászólására, aki szerint a szociális gondoskodás csökkent.  Ismerteti, 
eltöltött  már  néhány  ciklust  képviselőként  a  testületben  és  mindig  az  volt  a 
probléma, hogy a város az ún. túlzott szociális gondoskodásával hozza be a nem 
kívánatos embereket. 

Filipcsin Károly elégedett  a lehetőségeken belül elvégzett feladatokkal, mivel 
senki sem mondta, hogy minden tökéletes. Arról beszéltek, hogy vannak el nem 
végzett  munkák  és  vannak  remek,  megvalósult  munkák  is.  Arról  több 
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alkalommal  beszéltek,  hogy  újra  át  kell  gondolni  azon  utak  aszfaltozását, 
amelyekre lehetőséget adnak a pályázatok. Megköszöni az önkormányat külső 
szerveinek az együttműködést,  a képviselőtársainak, a Vagyongazdálkodási és 
Vállalkozási Ügyosztálynak az elmúlt időszak alatt végzett munkáját.

Kovácsné Keller Ildikó egyetért azzal, hogy a fejlesztést illetően voltak kiemelt 
területek - a Falu és a Városközpont -, de elmondható, hogy a város több területe 
is jelentős fejlődésen ment keresztül. Mint területi képviselő elmondja, hogy az 
ő területén is történt fejlődés, játszóteret építettek, utakat újítottak fel. A civil 
szervezetek tanácsnokaként elmondhatja, hogy az egyházakat ez évben 8 M Ft-
tal  támogatták,  melyeket  egyenlő  részben  osztottak  szét.  A civil  szervezetek 
regisztrálásra  kerültek,  pályázat  útján  lehetőség  nyílt  a  szervezetek 
működésének  javítására.  Meglátogattak  oktatási,  nevelési,  szociális 
intézményeket,  ahova  ruhaneműket  vittek.  Kiemeli,  a  közrend-közbiztonság 
területén további javításra váró feladatok vannak. Az új testületnek jó munkát 
kíván.

Fazekas Zoltán szerint az előttük lévő 43 oldalas anyag nem egy sikertörténetet 
ír le. Elmondja mi az, amire nem lehet túl büszke a testület az elmúlt 4 éves 
működése során. A város gazdaságteremtő erejének a testület a foglalkoztatás 
elősegítését tűzte ki célul, mégis jó néhány munkahely megszűnt a városban. Ezt 
kevésbé  pótolta  az  a  néhány létesítmény,  ami  az  elmúlt  időszakban átadásra 
került.  A beszámoló  is  tartalmaz  olyan  adatokat,  amelyek félreértelmezhetők 
lehetnek, pl. 2002. január 1-jei adatokat hasonlít össze 2006. júliusi számokkal. 
Az  köztudomású,  hogy  nyáron  a  foglalkoztatás  megnövekszik  az 
idénymunkáknak köszönhetően. Szerinte ezt nem helyes összehasonlítani a téli 
időszak adataival. Ha figyelembe veszik, hogy a város lakossága jó néhány fővel 
csökkent,  akkor  nem  lehetnek  büszkék  a  foglalkoztatás  területén  elértekre. 
Problémákat vetít előre az államháztartás rendjét szolgáló csomag. Nemcsak a 
lakosság  számára hoz ez  anyagi  többletterhet,  hanem az energia,  az  ÁFA és 
egyéb emelések miatt az intézmények működésében is. A vagyongazdálkodást is 
sikerágazatként tekinti a beszámoló. Valóban gyarapodott a város vagyona, de 
ezt  több 100 M Ft-os bankkölcsönből épített  hivatalház vagy mezőgazdasági 
terültek  átminősítése  is  jellemezi.  Jellemezte  a  gazdálkodást  a  nyilvánosság 
kizárásával,  versenyeztetés,  pályáztatás  nélküli  értékesítés  is.  A  gazdasági 
társaságok működéséről nem kíván szólni, de ott is voltak olyan kanyarok, pl. 
VÍZMŰ  Kft.  eladása,  visszavétel  vagy  a  fizetőparkolási  rendszer  balsikerű 
kialakítása, aminek a megoldása a következő testületre vár.
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Rontó József véleménye szerint a döntéselőkészítések során javítani kell azt a 
tevékenységet, amely képes számolni a következményekkel és hatáselemzésekre 
épül. Ha ez megtörtént volna, nem következik be valószínűleg a parkoló eset, a 
Synergi esete és azok, amelyeket Fazekas Zoltán is elmondott. Határozottabban, 
sokkal  nagyobb  gondot  kell  fordítani  az  ehhez  hasonló  ügyekre  a  jövőben. 
Fontos  kiemelni,  hogyha  nem  nő  a  városban  a  kritikai,  önkritikai  érzék  és 
igényszint,  nem  lesz  képes  a  problémákat  dinamikusan  megoldani,  mert  ha 
mindennel meg van elégedve az önkormányzat, akkor a fejlődés dinamizmusa 
lelassul.  Meggyőződéssel  hiszi,  hogy  sok  olyan  probléma  halmozódott  fel, 
amelynek a megoldásához nemcsak pénzre van szükség, hanem a vezetésnek a 
vezetési feladatokban való magasabb szintű teljesítésére is. Hiányzik nemcsak a 
városból,  de  az  országból  is  a  folyamatos  objektív  ellenőrzés,  értékelés,  a 
motiváció  a  feladatok  ellátásában.  Stratégiai  kérdés  a  szakmunkásképzés 
megfelelő szintre történő javítása is. Úgy gondolja, 4 év kevés arra, hogy olyan 
fejlődési utat tegyen meg a város ami szükséges, és ezért kell a beszámolóknak 
olyan adatokat tartalmaznia, amelyekre épülve konkrétan lehet folytatni azokat a 
stratégiai feladatokat, amire ennek a városnak szüksége van.

Boda  István úgy  gondolja,  a  polgármester  által  4  évre  hirdetett  programot 
prioritásként kell kezelni, amely Ózd régióközpontba állítását, egy szolgáltató 
város megteremtését jelölte meg. Az új önkormányzat új szellemiséget hozott, 
ezt  a  4  évet  nem  kell  szégyellniük.  Fazekas  Zoltánnak  elmondja,  nem 
sikertörténetről, hanem realitásról van szó, visszatérni lezárt ügyekre nem éppen 
korrekt dolog. Azt hiszi, mindenki láthatja, ahogy átalakult a városközpont, új 
kereskedelmi, szolgáltató egységek jöttek létre. Új városrész születik a faluban, 
felújításra  kerül  az  Olvasó  és  a  Kaszinó  épülete.  Az  egészségügyi  gondok 
ellenére biztonságosan működik a kórház, igaz jelentős segítséget biztosít ehhez 
az önkormányzat. 2003-06. között a kórház 3,8 M Ft pályázati támogatást nyert. 
Vakolják,  tisztítják az épületet,  elkezdődött  amit  terveztek.  Az önkormányzat 
gazdasági  társaságai  közül  leginkább  az  ÓZDSZOLG  Kht-n  lehet  látni  a 
fejlődést,  mert  bármelyik  képviselő  kéréssel  fordult  hozzájuk,  igyekeztek  a 
feladatot megoldani.  Nem kell  szégyellni a Városháza építését  sem, azt  sem, 
hogy  új  bankfiókot  hoztak  a  városba.  Elkezdődött,  illetve  folyik  a  Gyújtó 
felújítása, a panelprogram, mutatósabbá vált a városban a Debreceni út, átadták 
a táblai körforgalmat, járdákat építettek, útfelújításokat végeztek. Hangsúlyozza, 
senki  nem  mondta  vissza  az  elmaradt  utak  felújítására  vonatkozó  terveket, 
Erdősi úr csupán annyit mondott, hogy azt a szennyvízprogrammal korrigálni 
kell  és  ha  lehetőség nyílik,  Bánszállás  és  Center  útfelújítására  vissza fognak 
térni.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  korszerű  játszóterek  száma  nőtt,  az 
intézmények biztonságosan működnek, 419 M Ft összeget nyertek el pályázati 
támogatás keretében. Úgy gondolja, a testület tette és teszi a dolgát és előttük áll 
még az EU-s pályázatokhoz való felnövés, az egész költségvetés áttekintése.
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dr. Horogh Lajos elmondja, fejlődni csak a hibák ismeretében lehet, amely igaz 
a vezetéselméletre is. Kérdése, reális-e, hogy bár 2004. május 1-jén léptünk be 
az  Európai  Unióba,  mégis  csak  minden  negyedik  embernek  van  csak 
munkahelye,  hogy  17  ezer  nyugdíjas  él  a  városban,  hogy  az  egy  főre  jutó 
jövedelem nem éri el a 12 ezer forintot, hogy nem egyenlő mértékben fejlődik a 
város, a peremterületeknek 2,5 M Ft-ból kell gazdálkodniuk, amelyből komoly 
eredményeket nem lehet elérni, hogy 12-14 ezer roma él a városban? Véleménye 
szerint  ez  mind  reális.  Látható,  hogy  vannak  nagyon  szép  eredmények,  de 
vannak olyanok is,  amelyek komoly  gondokat  jelentenek és  foglalkozni  kell 
velük.  Közel  33  %-kal  nőtt  a  munkanélküliek  száma.  Véleménye  szerint  az 
ülésnek nem lesz  kisebb a  sikere,  ha  beszélnek a  gondokról,  mivel  mindezt 
javító szándékkal mondta el.

Bárdos István Erdősi Jánosnak elmondja, hogy a bejárások a szakhatóságokkal 
közösen történtek és nem a terület képviselője dönti el, mi legyen pl. egy épület 
sorsa.  Az épületet  felújították,  ezáltal  ismét  a lakosság elhelyezésére  szolgál. 
Hozzáteszi, örült volna neki, ha ez a múlt évben történt volna meg. Elmondja, az 
útfelújítást nem lehet megvalósítani a csatornahálózat kiépítésével, mivel a kettő 
nincs egymással szintben. Kijelenti, ő elismerte az elmúlt ciklus eredményeit, a 
pályázatokat, fejlesztéseket, tényeket.

Benedek Mihály köszön minden hozzászólást, véleményt, észrevételt, ami azt 
bizonyítja, valamennyien komolyan vették 4 éves munkájukat. Hozzászólásában 
csak  pár  dolgot  kíván  megerősíteni,  amit  a  város  további  fejlődése 
szempontjából  nagyon  lényegesnek  tart.  Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a 
legutóbbi  ülésen  szólt  az  önkormányzat  vagyonát  érintő  nyomozás 
megszüntetéséről.  Információi  szerint  ezt  néhányan  megkifogásolták,  de  a 
kifogást emelők megkapták már azt a határozatot, ami a nyomozás lezárásáról 
szól. Fazekas úrnak válaszolja, nem papíron lévő vagyonnövekményről van szó, 
mivel  a  15,7  Mrd  Ft-os  vagyon  nem  mezőgazdasági  művelésből  kivont 
területek, hanem tényleges fejlesztések miatt jöhetett létre. Végig lehet nézni, 
hány üzembehelyezési okmányt írt alá az elmúlt 4 évben. Több képviselő szólt 
arról, hogy a városközpont fejlődik, a peremterületek állapota viszont nem javul. 
Emlékezteti a képviselőket, hogy 2003. elején döntött a testület a ciklusprogram 
elfogadásával  arról,  hogy  a  városfejlesztést  belülről  kifelé  haladva  fogják 
végrehajtani. A peremterületek a központi költségvetésből biztosított fejlesztési 
beruházási  támogatáson túl  területi  bizottságok létrehozásával  plusz  pénzeket 
kapnak, amely felhasználásáról a peremterületeken élőkkel közösen kell dönteni. 
Nem a vezetés találta ki,  hogy a városközpontot kell építeni és a többit  nem 
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támogatni.  12-16  év  lemaradását  egyetlen  testület  nem  tudja  pótolni. 
Hangsúlyozza, türelemre van szükség. Fontosnak tartja, hogy egy-egy területen 
élők  maguknak  érezzék  azokat  a  fejlesztéseket,  amelyeket  pályázati  pénzből 
vagy saját erőből oldanak meg. Tarthatatlannak ítéli, hogy tönkre teszik a város 
vagyonát, a közterületeket. Döntöttek arról, hogy dr. Bárdos Balázs élessze újra 
a  Közbiztonságért  Alapítványt,  amely  a  rendőrséggel,  civil  szervezetekkel, 
polgárőrségekkel,  a  Közrendvédelmi  Bizottsággal  kiemelt  figyelmet  fordít  a 
közrendre,  közbiztonságra.  Ennek ellenére  a probléma nem oldható meg egy 
testületi  határozattal.  Annak  idején  sok  bírálatot  kaptak,  hogyha  a  Városház 
előtti teret rendbe teszik, azt tönkre fogják tenni. Nem így történt. Megítélése 
szerint az Ózdon élőknek is igényük van a szép dolgokra. Jónak tartja,  hogy 
együttműködési  megállapodást  kötöttek  a  kisebbségi  önkormányzattal  a 
közrend-közbiztonság  érdekében.  Úgy  gondolja,  a  különböző  statisztikákat 
sokféleképpen lehet értelmezni. A testület azt mondta, hogy mindent megtesz 
annak érdekében, hogy új munkahelyeket hozzon létre.  Arra viszont egyetlen 
egy  önkormányzat  sem  vállalkozhat,  hogy  a  megszűnő  munkahelyeket 
megmentse, mivel ezek magánvállalkozások. Felhívja mindenki figyelmét, hogy 
az előző kormány munkaügyi kormányzati  döntése érdekében megváltozott  a 
munkanélküliek  nyilvántartása.  Ezt  Fazekas  Zoltánnak  is  tudnia  kell.  Az 
álláskeresők nyilvántartásába mindazok bekerültek, akik eddig a nyilvántartottak 
táborában  nem  szerepeltek,  mert  a  fekete  gazdaságban  megtalálták  a 
fenntartásukhoz szükséges összeget. A városban élnek olyan emberek, akik az 
újonnan létrejövő munkahelyeken képtelenek elhelyezkedni képzettségük vagy 
kultúrájuk  miatt.  Nem  vitathatja  el  senki,  hogy  a  testület  törekedett  a 
munkahelyek  gyarapítására.  Megváltozott  munkaképességűeket  foglalkoztató 
társaságot hoztak létre, ma már több száz embert foglalkoztatnak. Úgy gondolja, 
a  város  nehéziparát  nem  lehetett  megmenteni,  próbáltak  ugyan  támogatni 
piacképes termékeket előállító és a volt kohászatból kinőtt vállalkozásokat, de 
meg kell teremteni egy másik „lábát” a városnak, ez pedig a szolgáltató ipar. 
Ezért kezdték el a tárgyalásokat azokkal a bevásárló központokkal, amelyek már 
a városban vannak. Ezt lehet vitatni, de a két bevásárló központ összesen 500-
550  embert  fog  foglalkoztatni  és  ezzel  részben  teljesítette  a  testület  azt  a 
vállalását,  hogy mintegy 800 új  munkahelyet  hoz létre.  Tisztában van azzal, 
hogy szűntek meg munkahelyek, de sem a város, sem a képviselők nem tehetők 
felelőssé azért, hogy a tulajdonos nem működteti tovább a vállalkozását. Ha a 
politikát ki tudják zárni a város életéből, akkor olyan összefogás jöhet létre a 
város különböző területén élő társadalmi csoportokon keresztül, amelyekkel a 
hátrányok  csökkenthetők.  A  statisztikákat  sokféleképpen  lehet  értelmezni, 
különböző összehasonlításokban mást és mást mondanak. Lehet úgy értelezni, 
hogy az egy lakosra jutó megnyert pályázati pénz a legalacsonyabb a térségben. 
Ugyanakkor  nézzék  meg,  hogy  a  kistérség  a  2.  legnagyobb  lakosságszámú 
térség és vegyék figyelembe, hogy a gazdasági potenciál növekedés nem olyan 
kellő mértékű, ami kívánatos lenne ennek a városnak a lélekszám, lakosságszám 
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megtartása érdekében. Éppen ezért az itt élő vállalkozók még nem érték el azt a 
szintet,  amit  pl.  a  Miskolc  környéki  vállalkozások.  Az  itt  működők  csak 
munkahely  megtartó  támogatásokra  pályáztak,  de  fejlesztési  támogatásokra 
nem, mert  nem tudták kifizetni  azt  az  50 % önrészt,  amit  vállalniuk kellett. 
Össze  lehet  hasonlítani  azokat  a  számokat  is,  amelyek  a  szociális  ellátás 
színvonalára vonatkoznak. Tájékoztatja a testületet,  hogy a társuláson belül 3 
olyan  önkormányzat  van,  amelyben  szociális  ellátási  formák  működben.  A 
másik 26 település nem végez szociális ellátást, ezért lehet azt mondani, hogy a 
kistérség ebben a legalacsonyabb szinten áll.  Dr. Horogh Lajosnak elmondja, 
egy  vállalkozás  tulajdonosát  nem  lehet  kötelezni  arra,  hogy  a  városban 
maradjon.  Lehet  azt  is  mondani,  hogy vannak olyan problémák,  amikor  egy 
közvilágítási égő cseréje miatt Nyíregyházára kell telefonálni. Kéri, ezeket ne 
húzzák  magukra,  mert  nem  a  testület  felelőssége.  Úgy  gondolja,  1990-ben 
sokkhatás  érte  a  várost,  éppen  az  egy  „lábon”  állás  miatt.  Ezért  kell  a 
lehetőségeket  feltárni  és  pontosan végrehajtani  mindazt,  amit  célul  tűztek ki. 
Mindezekről azonban az új testületnek kell majd döntenie. Pl. melyek azok a 
lehetőségek,  amelyek  a  város  előtt  állnak:  a  turisztika,  az  idegenforgalmi 
beruházások? Ő sem gondolja, hogy ez a beszámoló egy sikerpropaganda lenne, 
mivel nem erre törekedtek. Úgy gondolja, ez a beszámoló a mögöttük hagyott  4 
évben végzett munka végrehajtását tartalmazza és alapja lehet az elkövetkező 4 
éves  ciklusprogramnak.  Megköszöni  mindenki  segítségét,  kéri  a  határozat 
elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal,  2 nem, 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

239/SzÜ. 169/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló Ózd Város Önkormányzata 2003-2006. közötti Programjának 
végrehajtásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd Város Önkormányzata 
2003-2006. közötti Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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8.) napirend

Beszámoló az egészségügyi alapellátás működtetéséről

Kiss Sándor köszönti dr. Kiss Zsuzsát és dr. Lengyel Elemér szakfőorvosokat.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, több mint két éve tárgyalta a képviselő-
testület  az  egészségügyi  alapellátás  működtetését.  2005.  január  1-jétől 
megváltozott a működtetés, hiszen az alapellátás kikerült a kórház struktúrájából 
és a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ látja el ezt az alapfeladatot. A 
felnőtt háziorvosi szolgálatot jelenleg 11 vállalkozó és egy közalkalmazott orvos 
látja  el.  Két  megüresedett  orvosi  álláshely  van,  amelynek  megoldására  a 
határozati  javaslat  tartalmaz  egy  pontot.  A házi  gyermekorvosi  szolgálatot  9 
orvos  látja  el.  A  személyi  feltételek  itt  biztosítottak.  Az  Európai  Unió 
elvárásaihoz igazodott a Központi Ügyelet kórházban történő elhelyezése és így 
közel került a sürgősségi betegfelvevő helyhez. A 12 település fogászati ellátását 
4  vállalkozó  és  2  közalkalmazott  orvos  biztosítja.  A városban  19  védőnői 
szolgálat  működik  a  MEP  által  finanszírozott  összegből,  önkormányzati 
támogatás  nélkül.  Az  iskola-egészségügi  szolgálat  kiemelt  feladata  az 
iskolaérettségi  vizsgálat  és  a pályaválasztás  előtti  vizsgálat  is.  Módosításként 
elmondja,  az  előterjesztés  2.  oldalán  az  5.  bekezdést,  „A felmérések  során 
figyelembe vételre kerültek.” részt ki kell törölni. Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi  Bizottság  egyhangúlag  javasolja  a  beszámoló  elfogadását  a 
Képviselő-testületnek.

Bertáné Várnay Ilona kihangsúlyozza,  az egészségügyi alapellátás  jó gazdára 
talált,  sikerült  a  központi  ügyelet  kialakítása,  a  háziorvosok  ügyeleti  díjának 
rendezése, a szennai orvosi rendelő teljes felújítása illetve a Puskás úti orvosi 
rendelő rendbetétele. Megemlíti azonban, hogy a város összes orvosi rendelője 
felújításra  szorul.  Kéri  az  illetékes  ügyosztályt,  hogy  a  következő  év 
költségvetésében erre különítsenek el pénzt. Szeretné a Táblában élő lakosság 
érdekében, hogy fektessenek nagy hangsúlyt az üres orvosi állás mihamarabbi 
betöltésére.  Javasolja,  hogy  addig  tartós  helyettesítéssel  oldják  meg  ezt  a 
problémát. 

dr.  Horogh  Lajos műszaki  ember  létére  megpróbál  hozzászólni  ehhez  a 
napirendhez  azért,  mert  az  egészségügyi  reform  működésével  kapcsolatban 
számos elképzelés kering. A beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, nem látott 
összefüggést  a  mellékletek  és  a  beszámoló  összegzése  között,  valamint  a 
gazdálkodást is kifejezésre kellett volna juttatni. Az orvosi rendelőknek rossz a 
műszaki állapota, technikai felszereltsége. Az utóbbi időben szinte egyikben sem 
került  sor  tárgyi  eszköz  beszerzésére,  illetve  felújításra.  Ez  nagymértékben 
alátámasztja a  határozati  javaslatnak azt  a  részét,  mely szerint  keresni  kell  a 
pályázati lehetőségeket a megfelelő műszaki és technikai feltételek érdekében. 
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Felhívja  a  figyelmet,  hogy  az  egészségügyi  alapellátásnak  a  magyar 
egészségügyben jelentős szerepe van, hiszen a betegséget meg lehet előzni és 
akkor a szakorvosi és kórházi ellátást nem terheli a dolog. Az anyagban nem 
találja azt, hogy a megelőzés miben érzékelhető. Sok múlik az orvoson is, hogy 
milyen mértékű gyógyszerköltségek merülnek fel ebben a városban. Erre is ki 
kellett volna térni az előterjesztésben. A beszámoló nem tér ki arra sem, hogy a 
vizitdíj és egyéb változtatások milyen mértékben tesznek szükségesség bizonyos 
intézkedések megtételét. Igaz, hogy ez 2007. január 1-jétől kerül bevezetésre, de 
fel  kell  készülni  rá.  Személy  szerint  meg  van  elégedve  az  egészségügyi 
alapellátással. Az orvosok ez irányú munkáját köszöni és sok sikert kíván nekik. 
A határozati javaslattal egyetért. 

Benedek  Mihály Bertáné  képviselő  asszony  kérésére  elmondja,  Táblában  a 
helyettesítés most már megoldódott, dr. Lengyel Elemér helyettesít ott, valamint 
hozzáteszi, folyamatosan hirdetik a betöltetlen háziorvosi körzeteket. 

Kiss Sándor mivel több hozzászólás nincs, kéri a szavazást a határozati javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  24  igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

592/SzÜ 170/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló az egészségügyi alapellátás működtetéséről

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

1.) A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  az  egészségügyi  alapellátás 
működése az Almási Balogh Pál Kórháztól való leválasztását követően is 
megfelelő színvonalon biztosított.

2.) A  Képviselő-testület  utasítja  a  Szociális  és  Egészségügyi,  valamint  a 
Pénzügyi  Ügyosztály  Vezetőjét,  hogy  továbbra  is  kísérjék  figyelemmel 
azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek keretében a házi orvosi rendelők 
felújításához  (az  energia  fogyasztást  mérő  egyéni  berendezések 
felszereléséhez),  illetve  a  minimumfeltételeknek  való  megfeleléshez 
támogatásokat  lehet  elnyerni.  Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  ezen 
pályázati  célokra  a  költségvetésében  a  lehetőségeihez  mérten  pénzügyi 
tartalékot képez.

Felelős: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály Vezetője
        PH Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2006. december 31. illetve folyamatos
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3.) Utasítja  továbbá  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert,  hogy  a  kistérségi 
ügyeleti rendszerben működő fogászati ügyelet zökkenőmentes biztosítása 
érdekében törekedjen arra, hogy az Ózd városban működő fogorvosokon 
kívül a kistérség területén működő fogorvosok is vegyenek részt az ügyeleti 
ellátásban. 

Felelős: Polgármester
PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály Vezetője

Határidő: 2006. december 31. illetve folyamatos

4.) Felhívja a Képviselő-testület a Polgármester és a Szociális és Egészségügyi 
Ügyosztály Vezetőjének figyelmét, hogy 

a.) az  orvoshiány  csökkentésének  mérséklése  érdekében  az  üresen  lévő 
orvosi  állásokat  rendszeresen  hirdesse  meg,  és  kerüljön  sor 
kapcsolatfelvételre  az  orvos-képző  egyetemek  végzős,  rezidens 
hallgatóival.  Fel kell  kutatni továbbá azokat a leendő orvosokat,  akik 
ösztöndíj-szerződésben vállalnának háziorvosi, fogorvosi feladatellátást.

Felelős: Polgármester 
PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály Vezetője

Határidő: 2006. december 31. illetve folyamatos

b) az  iskoláskorú  és  fiatal  felnőtt  diákok  egészségének  megőrzése 
érdekében törekedjen az iskolavédőnői hálózat megszervezésére.

Felelős: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2006. december 31. illetve folyamatos

9.) napirend

Javaslat  Farkaslyuk községben lévő,  az Ózd Városi  Önkormányzat tulajdonát 
képező egyes közutak pályázati forrásból történő felújítása érdekében kötendő 
bérleti szerződések előzetes jóváhagyására

Kiss Sándor köszönti dr. Szemere Endrét az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét.

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az 
elfogadását.  Felhívja  a  figyelmet  az  előterjesztés  2.  oldalára,  ott  le  van írva, 
miért van erre szükség. 
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Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

595/SzÜ 171/KH/2006. (IX.14.) számú határozat

Tárgy: Farkaslyuk  községben  lévő,  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonát 
képező egyes  közutak  pályázati  forrásból  történő felújítása  érdekében 
kötendő bérleti szerződések előzetes jóváhagyása

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

1. Az  Ózd Városi  Önkormányzat  a  tulajdonában lévő farkaslyuki  belterületi 
6079 hrsz-ú Erkel Ferenc utca, valamint az 5719/1 és 5719/2 hrsz-ú Klapka 
György  utca  felújítására  és  burkolat  megerősítésére  a  BAZ  Megyei 
Területfejlesztési  Tanács  23/2006.  (III.30.)  sz.  határozatával  elnyert 
támogatások  felhasználása  érdekében  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  utak 
kezelését  végző  ÓZDSZOLG  Kht.  bérleti  szerződést  kössön  Farkaslyuk 
község Önkormányzatával. 

2. Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  az  1.  pontban  jelzett  közutak  bérleti 
időtartamát 10 évben határozza meg, a bérleti  díj  mértékét 1,-  Ft/m2/év + 
ÁFA összegben állapítja meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, hogy 
e határozat 1. és 2. sz. mellékletét képező bérleti szerződéseket aláírja.

Felelős: Polgármester
H  atáridő:   döntést követően azonnal 

595/SzÜ 171/KH/2006. (IX. 14.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

Bérleti szerződés

amely  létrejött  egyrészről  az  ÓZDSZOLG  Kht.  (3600  Ózd,  Zrínyi  út  5., 
adószáma:18422247-2-05,  cégjegyzékszám:  Cg.  0514000020,  képviseli:  Dr. 
Szemere  Endre  ügyvezető)  mint  bérbeadó  –  a  továbbiakban  Bérbeadó  –, 
másrészről  Farkaslyuk  Község  Önkormányzata  (3608  Farkaslyuk,  Gyürky 
Gyula út 3. adószáma: 15549611-1-05, törzsszám: 549615000, képviseli: Gábor 
Dezső  polgármester)  mint  bérlő  –   a  továbbiakban Bérlő  –  között  az  alábbi 
feltételekkel: 
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1.) Bérbeadó bérbe  adja,  Bérlő  bérbe  veszi  az  Ózd Városi  Önkormányzat 
tulajdonát képező és az ÓZDSZOLG Kht. kezelésében álló, farkaslyuki 
belterületi 6079 hrsz-ú, 1763 m2 térmértékű, Erkel Ferenc közutat.

 
2.) A felek  jelen  szerződést  az  1.  pontban  meghatározott  közút  pályázati 

forrásból történő felújítására irányuló támogatási szerződés realizálásának 
érdekében  kötik,  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  mint  tulajdonos 
171/KH/2006. (IX.14.) sz. határozata alapján.

3.) A  bérleti  szerződést  a  felek  határozott,  jelen  szerződés  aláírásától 
számított 10 éves időszakra kötik.

4.) A Bérlő által fizetendő bérleti díj mértéke 1,- Ft + ÁFA/ m2/év. 

5.) A bérleti  díj  megfizetése akként  történik,  hogy a  Bérbeadó minden év 
január  15.  napjáig  leszámlázza  a  tárgyévi  bérleti  díjat  a  Bérlőnek,  aki 
köteles  azt  a  számla kézhezvételétől  számított  10 napon belül  az  OTP 
Bank  11734121-20034948  számú  számlára  átutalni.  A  2006.  évi 
időarányos bérleti díjat 2006. december 15-ig számlázza ki a bérbeadó, 10 
napos fizetési határidővel.

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
az irányadóak. 

Jelen szerződést a felek közösen értelmezték és azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Ózd, 2006. szeptember …..

…………………………… ………………………..
Dr. Szemere Endre Gábor Dezső 

ügyvezető polgármester

595/SzÜ 171/KH/2006. (IX. 14.) sz. határozat 2. sz. melléklete 

Bérleti szerződés

amely  létrejött  egyrészről  az  ÓZDSZOLG  Kht.  (3600  Ózd,  Zrínyi  út  5., 
adószáma:18422247-2-05,  cégjegyzékszám:  Cg.  0514000020,  képviseli:  Dr. 
Szemere  Endre  ügyvezető)  mint  bérbeadó  –  a  továbbiakban  Bérbeadó  –, 
másrészről  Farkaslyuk  Község  Önkormányzata  (3608  Farkaslyuk,  Gyürky 
Gyula út 3. adószáma: 15549611-1-05, törzsszám: 549615000, képviseli: Gábor 
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Dezső  polgármester)  mint  bérlő  –  a  továbbiakban  Bérlő  –  között  az  alábbi 
feltételekkel: 

1.) Bérbeadó bérbe  adja,  Bérlő  bérbe  veszi  az  Ózd Városi  Önkormányzat 
tulajdonát képező és az ÓZDSZOLG Kht. kezelésében álló, farkaslyuki 
belterületi 5719/1 hrsz-ú, 1045 m2 térmértékű és 5719/2 hrsz-ú, 415 m2 

térmértékű ingatlanokat, amely a természetben a Klapka György közút. 

2.) A felek  jelen  szerződést  az  1.  pontban  meghatározott  utak  pályázati 
forrásból történő felújítására irányuló támogatási szerződés realizálásának 
érdekében  kötik,  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  mint  tulajdonos 
171/KH/2006. (IX.14.) sz. határozata alapján.

3.) A  bérleti  szerződést  a  felek  határozott,  jelen  szerződés  aláírásától 
számított 10 éves időszakra kötik.

4.) A Bérlő által fizetendő bérleti díj mértéke 1,- Ft + ÁFA/ m2/év. 

5.) A bérleti  díj  megfizetése akként  történik,  hogy a  Bérbeadó minden év 
január  15.  napjáig  leszámlázza  a  tárgyévi  bérleti  díjat  a  Bérlőnek,  aki 
köteles  azt  a  számla kézhezvételétől  számított  10 napon belül  az  OTP 
Bank  11734121-20034948  számú  számlára  átutalni.  A  2006.  évi 
időarányos bérleti díjat 2006. december 15-ig számlázza ki a bérbeadó, 10 
napos fizetési határidővel.

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
az irányadóak. 

Jelen szerződést a felek közösen értelmezték és azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Ózd, 2006. szeptember …..

……………………………. ……………………………
Dr. Szemere Endre Gábor Dezső 

ügyvezető polgármester

10.) napirend

Javaslat az Uraj-Susa közötti út felújításához szükséges önerő megnövelésére

Boda István: a közbeszerzési eljárás alapján szükséges a saját erő 575 E Ft-al 
történő megemelése.  A Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetért  és  javasolja 
elfogadásra.
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Tartó Lajos elmondja,  ez az út 1973-ban épült,  ezt  követően csak toldozták-
foldozták. Így nagyon várták már a felújítást. Az út jó minőségben készült el, 
csak  csökkentett  műszaki  tartalommal.  Megnyílt  Szlovákia  felé  a  határ  is 
Susánál, így a forgalom is jelentősebb lett. Kéri a testület minden tagját, hogy a 
javaslatot támogassák. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

256/SzÜ 172/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: Az Uraj-Susa közötti út felújításához szükséges önerő megnövelése

Az  Ózdi  Városi  Önkormányzat  Képviselő  testülete  az  előterjesztést 
megtárgyalta, s ennek alapján az Uraj-Susa közötti út felújítására 10.183 E Ft 
összegű önerőt biztosít.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. szeptember 30.

11.) napirend

Javaslat a panelfelújítások hitelfelvételéhez ingatlanok felajánlására

Boda  István: az  anyag  tartalmazza  a  hitel  felvételének  fedezetéül  szolgáló 
ingatlanok  felsorolását.  A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az 
előterjesztést, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Fazekas  Zoltán: tudomása  szerint  ez  év  májusában  született  egy  rendelet  a 
programról,  amely  a  pályázatok  beadását  folyamatossá  tette  és  semmiféle 
határidőhöz nem kötötte.  Minden pályázatot  befogadott  az  Önkormányzat  és 
támogatta az önrésszel. Ezzel szemben megjelent egy olyan tájékoztató, amely 
bezárta  az  önkormányzati  támogatási  lehetőséget,  azt  írja,  hogy  az 
Önkormányzat  csak  olyan  pályázatot  tud  befogadni,  ami  önkormányzati 
támogatást nem igényel. Kérdése, melyik testület, vagy ügyosztály hozta meg 
ezt a döntést, amely ellentétes a rendelettel?

Kiss Sándor azon a testületi ülésen 50 M Ft-os keretösszeget határoztak meg, 
ami azt jelenti, hogy folyamatos a pályázat addig, amíg ez az összeg az önerőre 
elég.  Ez  a  pénz  elfogyott.  De  ha  vannak  olyan  társasházak,  amelyek  az 
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önkormányzati  támogatásnak megfelelő  összeggel  is  rendelkeznek a  2/3 rész 
mellett, akkor az Önkormányzat hibája miatt ne maradjanak ki a pályázatból. Ha 
ezt  tudja  vállalni  a  társasház,  akkor  az  Önkormányzat  továbbítja  a  központi 
pályázat felé. Ez a testület hozta meg a döntést az 50 M Ft-os keretösszegről is 
és a pályázatban résztvevő társasházakról is. 2007-ben is folytatni fogják ezt a 
programot, de nem lehet nyitott keretet hagyni a pályázók felé, hiszen akkor 100 
M Ft-ig is elmehet ez az összeg.

Fazekas Zoltán nem gondolta, hogy egy nyitott keret rendelkezésre bocsátható. 
Az  elhangzottakkal  ellentétes  nyilatkozatok  hangzottak  el  és  a  rendelet 
szövegezése is erre utal, hiszen abban nem szerepelt semmilyen összeghatár. 

Kiss Sándor vissza fogja nézni a testületi jegyzőkönyveket, hiszen elhangzott ez 
a keretösszeg. Aki vállalja az önrészét, azt továbbra is tudják támogatni.
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

201/SzÜ 173/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: A panelfelújítások hitelfelvételéhez ingatlanok felajánlása

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, 
hogy  az  OTP Bank  NyRt-től  36  M Ft  hitel  kerüljön  felvételre  a  lakóépület 
felújítási programhoz.

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

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2006. 
október 1. napjától kívánja igénybe venni és 2010-ig visszafizeti.

A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja 
fel.  Az  Önkormányzat  23/1993.  (XII.23.)  számú  vagyonrendelete  alapján  a 
törzsvagyonhoz  nem  tartozó  forgalomképes  ingatlanokra  tudomásul  veszi  a 
jelzálogjog bejegyzését. A felajánlott ingatlanok per-, igény-, és tehermentesek, 
más jogügylethez lekötve nincsenek és nem képezték apport tárgyát sem. Az 
ingatlanok a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem 
vesznek részt. A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank 
NyRt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzálogjoggal történő 
megterheléséhez, első helyi jelzálogjogi ranghelyen. 
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A felajánlott ingatlanok a következők.

- Vendéglő, Ózd, 48-as út 3. hrsz: 5386 forgalmi érték: 21.207 E Ft
- Üzlethelység, Ózd, Vasvár út 15. hrsz: 7365/4/A/1 forgalmi érték: 4.453 E Ft
- Üzlethelység, Ózd, Vasvár út 27. hrsz: 7365/6/A/1 forgalmi érték: 5.278 E Ft
- Üzlethelység, Ózd, Vasvár út 25.  hrsz: 7365/6/A/3 forgalmi érték: 4.200 E Ft
- Posta, Ózd, Árpád vezér út 25. hrsz: 8130/A/35 forgalmi érték: 7.191 E Ft
- Üzlethelység, Ózd, Árpád vezér út 22/C. hrsz: 8360/A/19 forgalmi érték: 4.250 E Ft
- Üzlethelység, Ózd, Árpád vezér út 22/C. hrsz: 8360/A/20 forgalmi érték: 7.708 E Ft
- Üzlethelység, Ózd, Újváros tér 5. hrsz: 8414/49/A/1 forgalmi érték: 4.560 E Ft

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2006. december 31.

12.) napirend

Javaslat  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Képző  Központ  szervezeti 
átalakításával kapcsolatos elvi állásfoglalásra

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és 
egyhangúlag támogatja az elfogadását. 

Fazekas  Zoltán ismerteti,  hogy  a  javaslat  egy  elvi  állásfoglalásról  szól  és  a 
kiinduló ok is le van írva az előterjesztés indokolásában. Az államháztartásról 
szóló  törvény tartalmazza,  hogy a  költségvetési  intézmények megsegítését,  a 
közszféra kiadásainak csökkentését célozza meg ez a változás. Megszületett az a 
kormányhatározat, ami az állami intézmények hatékonyabb működését segíti elő 
intézmények  átalakításával,  összevonásával.  Az  előzményekről  elmondja,  a 
Képző  Központban  és  más  képző  központokban  is  az  első  lépcsőfok  már 
megtörtént  egy  20  %-os  közalkalmazotti  létszámcsökkentés  és  szerkezeti 
átalakítás  formájában.  Ózdot  ez  annyiban  érintette,  hogy  a  munkatársai  egy 
részének megszüntetésre került a közalkalmazotti jogviszonya. A tanfolyamokat 
nem érintette a változás. A Képző Központ és az Ózdi Kirendeltség is évente 
400-500 embernek adott lehetőséget továbbképzésre, szakma szerzésére. Azt is 
meg kell jegyezni, hogy ma már nem elsősorban munkanélküliek, álláskeresők 
számára  indítanak  tanfolyamokat,  hanem  sok  munkavállaló  munkahelyének 
megtartása és  előrelépése  miatt  kereste  fel  őket.  Szeptemberben 7 tanfolyam 
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indult  112  hallgatóval  és  az  ősz  folyamán  további  tanfolyamok  indítását 
tervezik. A meghozott intézkedés nem okoz változást a térség felnőtt képzését 
tekintve. A javaslat a képző központok integrálásáról szól 2007. január 1-jétől 
kezdődően. Ez egy elvi állásfoglalás. Kéri, hogy Ózd város érdekeit figyelembe 
véve  tegye  meg  a  testület  a  szükséges  állásfoglalást  és  intézkedést  annak 
érdekében, hogy az a lehetőség, ami eddig szolgálta a térség munkavállalóit az 
továbbra is fennmaradjon. 

Nagybalyi  Géza: az  előterjesztést  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság 
megvitatta és javasolja elfogadásra a testületnek.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

594/SzÜ 174/KH/2006. (IX.14.) számú határozat

Tárgy: Az  Észak-Magyarországi  Regionális  Képző  Központ  szervezeti 
átalakításával kapcsolatos elvi állásfoglalás

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

1.) Ózd Város Önkormányzata mint az Észak-Magyarországi Regionális Képző 
Központ (ÉRÁK) egyik alapítója alapítói jogkörében elvi egyetértését adja 
ahhoz,  hogy  az  államháztartás  hatékony  működését  elősegítő  szervezeti 
átalakításokról  és  az  azokat  megalapozó intézkedésekről  szóló 2118/2006. 
(VI.30.)  sz.  Korm.  határozat  1.  sz.  melléklet  Szociális  és  Munkaügyi 
Minisztérium  rész  1.1  pontjában  meghatározott  feladat  végrehajtása 
keretében  az  ÉRÁK  regionalizálódó  munkaügyi  központba  szervezésének 
előkészítő munkálatai megkezdődjenek. 

2.) Felhatalmazza Ózd város Polgármesterét, hogy az átszervezési eljárásban, az 
alapító okirat és a megállapodás módosításának előkészítésében Ózd Város 
Önkormányzatát  képviselje,  s  az  elvi  állásfoglalásról  a  szociális  és 
munkaügyi minisztert tájékoztassa. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen, ill. döntést követő azonnal 
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13.) napirend

Javaslat közterület elnevezésére

Erdősi  János elmondja,  a  Gyár  út,  Bajcsy-Zs.  út  és  az  Egészségbiztosítási 
Pénztár által határolt térről van szó, ahová egy emlékmű kerül letelepítésre egy 
parkkal  együtt.  A  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  javaslatot 
megtárgyalta és az ülésen többen is hozzászóltak azok közül, akik személyesen 
ismerték  Antalköz  Józsefet.  Mindenki  dicsérően  nyilatkozott  róla,  ezért  a 
javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság.

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

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

593/SzÜ 175/KH/2006. (IX. 14.) számú határozat

Tárgy: Közterület elnevezése 

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  közterület  elnevezésére  vonatkozó 
javaslatot, amelynek alapján a 97/KH/1991. (V. 14.) sz. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:

1.) A Gyár  út,  Bajcsy-Zsilinszky  Endre  út  és  az  Egészségbiztosítási  Pénztár 
épülete által határolt közterület neve: Antalköz József tér

2.) A Képviselő-testület felhívja

a) az Igazgatási Ügyosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az új közterület 
Központi  Adatfeldolgozó,  Nyilvántartó  és  Választási  Hivatala  felé 
történő bejelentéséről, annak bázisszótáron történő átvezetéséről;

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. október 15. 

b) a  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  készíttesse  el  és 
helyeztesse ki az új közterület nevét jelölő táblát;

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2006. szeptember 30.
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c) a  Műszaki  Ügyosztály  és  a  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási 
Ügyosztály  vezetőjét,  hogy  a  közterület  nevének  ingatlan-
nyilvántartáson történő átnevezése  érdekében a  szükséges  intézkedést 
tegyék meg.

Felelős: PH Műszaki Ügyosztály vezetője
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

-.-.-

A Képviselő-testület  a  14.)  és  15.)  napirendeket  zárt  ülésen  tárgyalja, 
melynek anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.

-.-.-

16.) napirend

Javaslat  a  TESCO-GLOBAL  Áruházak  Zrt.  által  megépített  kiváltó 
ivóvízvezeték  térítésmentes  átvételére  és  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  részére 
üzemeltetésbe történő átadására

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

590/SzÜ 182/KH/2006. (IX.14.) számú határozat

Tárgy: A TESCO-GLOBAL  Áruházak  Zrt.  által  megépített  kiváltó 
ivóvízvezeték  térítésmentes  átvétele  és  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft.  részére 
üzemeltetésre történő átadása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) Egyetért  az  Ózd,  Brassói  úti  TESCO  Áruház  külső  közúti  kapcsolat 
építéséhez  kapcsolódó  kiváltó  ivóvízvezeték  és  szennyvíztisztító  akna 
TESCO-GLOBAL  Áruházak  Zrt-től  történő  térítésmentes  átvételével,  a 
határozat  1.  sz.  mellékletét  képező megállapodásban részletezett  feltételek 
alapján. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2006. szeptember 30.

2.) Az  Önkormányzat  a  térítésmentesen  tulajdonába  került  kiváltó 
ivóvízvezetéket  és  szennyvíztisztító  aknát  a  TESCO-GLOBAL Áruházak 
Zrt-vel  megkötött  térítésmentes  átadás-átvételi  megállapodás  dátumától 
2006.  december  31-ig  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  használatába  adja  a  jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képező üzemeltetési szerződésben meghatározott 
feltételekkel.

3.) Az  ivóvízvezeték  és  a  szennyvíztisztító  akna  üzemeltetésbe  adásáért  a 
tulajdonos Önkormányzat az üzemeltető részére 2006. december 31-ig díjat 
nem számol fel.

Felelős: 2-3. pontok vonatkozásában:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
Ózdi VÍZMŰ Kft.

Határidő: 2-3. pontok vonatkozásában: értelemszerűen

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

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) 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.
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590/SzÜ 182/KH/2006. (IX.14.) határozat 1. sz. melléklete

MEGÁLLAPODÁS
térítésmentes átadás-átvételről

mely  létrejött  egyrészről  a  TESCO-GLOBAL  Áruházak  Zrt.  (cím:  2040 
Budaőrs,  Kinizsi  út  1-3.,  cégjegyzékszám:  13-10-040628,  KSH  szám: 
10307078-5211-114-13,  adószám:  10307078-2-44)  mint  átadó másrészről  az 
Ózd  Városi  Önkormányzat  (cím:  3600  Ózd,  Városháztér  1.,  KSH  szám: 
15350088-7511-321-05, adószám: 15350088-02-05) mint átvevő között alulírott 
napon és helyen az alábbi tartalommal:

1.) A társasági adóról  és az osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  tv.  8.  § (1) 
bekezdés nd) pontja értelmében az  átadó térítésmentesen  átadja  az  átvevő 
térítésmentesen  átveszi a 8539/29 hrsz-ú területen található Ózd, Brassói út – 
TESCO Áruház külső közúti kapcsolat építéséhez kapcsolódó 

- 204 fm hosszú D 315 P 10 PE 100 SDR 17 vezeték anyagú ivóvízvezeték és 
- 1 db szennyvíztisztító akna
tulajdonjogát és üzemeltetési jogát.

2.) A  megállapodásban  foglaltak  szerint  a  térítésmentesen  átadott  eszközök 
bruttó értéke 17.820.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió-nyolcszázhúszezer forint. 

3.) Az  átvevő a  megállapodás  aláírásával  egyidejűleg  átveszi  a  megállapodás 
tárgyát  képező  eszközöket  és  gondoskodik  annak  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft. 
részére üzemeltetésbe történő hivatalos átadásáról.

4.) Jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.

5.) Jelen megállapodást  a  felek képviselői   elolvasás és értelmezés után mint 
akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

Ó Z D, 2006. szeptember ......

...............................................        ..................................................
         TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.    Ózd Városi Önkormányzat

    átadó         átvevő

590/SzÜ 182/KH/2006. (IX.14.) határozat 2. sz. 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 
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Ózd, 48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – között az alábbi feltételekkel:

– A Megbízó 590/SzÜ 182/KH/2006. (IX. 14.) sz. határozat alapján a Megbízott 
részére  üzemeltetésre  átadja  a  szerződés  mellékletét  képező átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben  szereplő  204  fm  kiváltó  ivóvízvezetéket  és  1  db 
szennyvíztisztító  aknát  települési  ivóvíz  és  szennyvízcsatorna  szolgáltatás 
ellátása céljára.

– Az üzemeltetésre átadott eszközök jelen szerződés mellékletét képező átadás-
átvételi jegyzőkönyv szerint átadásra kerülnek a Megbízott részére.

– Az üzemeltetési szerződés a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt-vel megkötött 
térítésmentes átadás-átvételi  megállapodás dátumától 2006. december 31-ig 
szól.

– A Megbízott a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KÖVIM 
rendeletben,  valamint  a  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben  foglaltakat  az 
átadott víziközművek üzemeltetése során maradéktalanul köteles betartani.

– A  Megbízott  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi 
eszközökről az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan 
vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részére 
a feladásokat a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral 
alátámasztani  és  ezeket  megküldeni  a  Polgármesteri  Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére.

– A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 
szerződés  időtartama  alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott  eszközökben 
bekövetkezett károkért.

– A Megbízott  az  üzemeltetésre  átadott  eszközöket  köteles  az  elháríthatatlan 
külső  ok  következtében  keletkezett  kár  esetére  biztosítani.  A  Megbízott 
köteles  a  kártérítési  összeget  a  jelen  szerződésben  üzemeltetésre  átadott 
eszközök helyreállítására, pótlására fordítani.

– A  Megbízott  felel  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon  működtetése  során 
harmadik személynek okozott károkért.

– A Megbízott  köteles  az  üzemeltetésre  átadott  eszközök  műszaki  állagának 
szinten  tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját  költségére 
biztosítani.

– Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ó z d, 2006. szeptember .…

………………………………… …………………………………
Megbízó Megbízott
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Üzemeltetési szerződés melléklete 

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  alulírott  napon  és  helyen  az  alábbi 
feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  alábbi  kiváltó  ivóvízvezetéket  és  szennyvíztisztító  aknát  a 
térítésmentes átadás-átvételi megállapodásban  megadott paraméterek alapján.

Megnevezés Mennyiségi egység
Ózd,  Brassói  út  –  TESCO Áruház külső 
közúti  kapcsolat  építéséhez  kapcsolódó 
kiváltó ivóvízvezeték +
kezelő akna (szerelvényekkel)

204 fm hosszú D 315 P 10 
PE 100 SDR 17 vezeték anyagú

1 db
Szennyvíztisztító akna 1 db
Bruttó érték összesen: 17.820.000,- Ft

Ó z d, 2006. szeptember ....

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

átadó átvevő

17.) napirend

Javaslat az Ózd, Vasvár út 6. 8/3. és az Ózd, Nagy Imre út 13. 3/1. szám alatt 
található összkomfortos panellakások további hasznosítására

Filipcsin  Károly a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  határozati  javaslat  3.) 
pontjában az A.) változatot támogatja.

Boda István ismerteti, Kovács János elállt a vásárlási szándékától, nem kívánja 
megvenni és ezt hivatalosan jelezte is. 
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Benedek  Mihály elmondja,  hivatalosan  nem  érkezett  ilyen  lemondás,  de 
amennyiben nem írja alá, akkor nem is jön létre a szerződés. Kéri a szavazást a 
határozati  javaslat  elfogadásáról  úgy,  hogy  a  3.)  pontban  az  A.)  változatot 
támogatják.

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

591/SzÜ 183/KH/2006. (IX.14.) számú határozat 

Tárgy: Az Ózd, Vasvár út 6. 8/3. és az Ózd, Nagy Imre út 13. 3/1. sz. alatt 
található összkomfortos panellakások további hasznosítása

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

1.) Az  Ózd,  Vasvár  út  6.  8/3.  (hrsz:  7302/2/A/26)  szám  alatt  található 
önkormányzati  tulajdonú  panellakást  fel  kell  kínálni  megvételre  Kovács 
János  Ózd,  Vasvár  út  67.  sz.  alatti  lakos  (kérelmező)részére.  Nevezett 
elfogadó nyilatkozata esetén az adásvételi szerződést 5 munkanapon belül 
meg kell  kötni. Amennyiben az adásvételi szerződés nem jönne létre,  az 
ingatlant még egy alkalommal meg kell hirdetni nyilvános árverésre az Ózd 
Városi Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzata alapján. 

Felelős: a kérelmező értesítéséért, az árverés lebonyolításáért, ill. az adott 
esethez kötődő adásvételi szerződés megkötéséért:

PH  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztály 
vezetője

adásvételi szerződés aláírásáért:
Polgármester 

Határidő: adásvételi szerződés megkötésére: értelemszerűen
árverés lebonyolítására: 2006. október 30. 

2.) Az  Ózd  Nagy  Imre  út  13.  3/1.  (hrsz:  8536/4/A/16)  ingatlan  nyilvános 
árverését  meg  kell  ismételni  a  2006.  októberében  más  ingatlanok 
vonatkozásában  kiírandó  árverésen.  Amennyiben  az  árverés 
eredménytelenül zárul, az ingatlan hasznosítását jelent határozat 3. pontja 
szerint kell megoldani. Egyúttal a 149/KH/2006. (VII.27.) sz. határozatot 
hatályon kívül kell helyezni.

Felelős: az árverés lebonyolításáért és a szerződés előkészítéséért:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
adásvételi szerződés aláírásáért:  Polgármester

Határidő: 2006. október 30. 

53



3.) Amennyiben az árverés eredménytelenül zárul a lakásokat pályázat útján 
bérlakásként  kell  hasznosítani,  azzal,  hogy  a  leendő  bérlőnek  kell 
megállapodás  alapján  a  lakást  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmassá 
tenni. 

Felelős: pályáztatás lebonyolításáért:
PH Igazgatási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

18.) napirend

Javaslat vízi közművek üzemeltetésre történő átadására

Benedek Mihály köszönti Tengely Andrást az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét.

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

Obbágy Csaba elmondja, a Kistó tetőn a víznyomás probléma több évtizedre 
nyúlik vissza. Többször jelezte már, hogy igény mutatkozik ennek megoldására. 
Egyet is értett vele a testület és 2005-ben a költségvetési rendeletben 8 M Ft 
került  jóváhagyásra  a  probléma  megoldására.  Abban  az  évben  elmaradt  a 
beruházás, bár a pénz rendelkezésre állt, így 2006-ban újra jelezte, hogy ezt a 
gondot meg kellene oldani. Akkor már csak 4 M Ft-ot hagyott jóvá a testület 
abban a tudatban, hogy ez az összeg elég lesz rá. A beruházás megtörtént és 4-5 
lakás  víznyomás  problémáját  meg  is  oldotta,  viszont  –  mivel  túl  magasra 
helyezték el a víznyomás fokozót – a többi lakásban továbbra is jelentkeztek a 
gondok.  Véleménye  szerint  mégiscsak  az  eredeti  8  M Ft-os  keretösszeg lett 
volna elég a  megoldásra.  Mivel  a  probléma megnyugtató módon nem került 
orvoslásra, ezért jelzi, hogy 2007-ben – második ütemként – véglegesen meg 
kell oldani ezt a gondot.

Benedek Mihály már találkozott a problémával, Boda úr jelezte neki, mivel a 
lakók  megkeresték.  Tájékoztatja  Obbágy  urat,  nem  a  pénzösszeg  okozott 
problémát és már intézkedett is, hogy a VÍZMŰ Kft. és az ÓZDINVEST Kft. 
keresse  a  megoldást.  A  döntésre  azért  került  sor,  hogy  a  műszaki 
szakembereknek ne kelljen várni a következő testület megalakulását és már a 
holnapi nap folyamán hozzáfognak a megoldáshoz.
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

111/SzÜ 184/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: A viziközművek üzemeltetésre történő átadása

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

1.) Az önkormányzati beruházásban megvalósult, a határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződésekben részletezett:
– Ózd,  Huba  vezér  úti  ivóvízhálózatot  és  nyomásfokozót  üzemeltetési 

engedély érvényességi idejének kezdő időpontjától,
– az Ózd, Deák F. út 118-130. szám alatti csoportos ivóvízhálózatot 2006. 

szeptember 15-i kezdő időponttól 
2006.  december  31-ig  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  használatába  adja  a  jelen 
határozat  mellékletét  képező  üzemeltetési  szerződésekben  meghatározott 
feltételekkel.

2.) A  viziközművek  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:
2006. szeptember 15., illetve értelemszerűen

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

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. szeptember 15., illetve értelemszerűen

4.) A viziközművek  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.
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111/SzÜ 184/KH/2006. (IX. 14.) sz. határozat 1.sz.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 111/SzÜ 184/KH/2006.  (IX.  14.)  sz.  határozat  alapján – a 
vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének kezdő időpontjától – 
a Megbízott részére üzemeltetésre átadja a szerződés mellékletét képező 
átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  ivóvízhálózatot,  és 
nyomásfokozót, települési ivóvíz-szolgáltatás ellátása céljára.

2.) Az  üzemeltetésre  átadott  eszközök  jelen  szerződés  mellékletét  képező 
átadás-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.) 
KÖVIM  rendeletben,  valamint  a  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben 
foglaltakat  az átadott  viziközművek üzemeltetése során maradéktalanul 
köteles betartani.

5.) A Megbízott  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben szereplő tárgyi 
eszközökről  az  előírásoknak  megfelelő  analitikus  nyilvántartást 
folyamatosan vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a 
Megbízó részére a feladásokat a megadott határidőre elkészíteni,  az év 
végi feladást leltárral alátámasztani és ezeket megküldeni a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási 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.

7.) A  Megbízott  az  üzemeltetésre  átadott  eszközöket  köteles  az 
elháríthatatlan külső ok következtébe keletkezett kár esetére biztosítani. A 
Megbízott  köteles  a  kártérítési  összeget  a  jelen  szerződésben 
üzemeltetésre átadott eszközök helyreállítására, pótlására fordítani.

8.) A Megbízott  felel  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon  működtetése  során 
harmadik személynek okozott károkért.
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9.) A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközök műszaki állagának 
szinten  tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját  költségére 
biztosítani.

10.)Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 
Ó z d, 2006. …………...

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

Üzemeltetési szerződés Melléklete

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 
megbízó – továbbiakban: Átadó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd, 
48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint 
megbízott – továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő, Ózd, Huba vezér úti  ivóvízvezetéket és nyomásfokozót az 
alábbiakban megadott értékek alapján.

Megnevezés Mennyiségi egység
 Elosztó vezeték
- Ø 110 KPE
- Ø   63 KPE

Bekötő vezeték
- Ø   32 KPE
- Ø   25 KPE

Nyomásfokozó akna
   szivattyúval, szerelvényekkel,
   vezérlő egységgel

 
80,80 m
  1,60 m

19,70 m
47,40 m

1 db

Ó z d, 2006………….

…………………………………….              ...………………………………..
    Ózd Város Önkormányzat            Ózd VÍZMŰ Kft.
                    átadó                  átvevő

57



111/SzÜ 184/KH/2006. (IX.14.) sz. határozat 2. sz. 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  111/SzÜ 184/KH/2006.  (IX.  14.)  sz.  határozat  alapján  – 
2006.  szeptember  15-i  kezdő  időponttól  –  a  Megbízott  részére 
üzemeltetésre  átadja  a  szerződés  mellékletét  képező  átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben szereplő ivóvízhálózatot  települési  ivóvíz-szolgáltatás 
ellátása céljára.

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

3.) Az üzemeltetési szerződés 2006. szeptember 15-től 2006. december 31-ig 
szól.

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

5.) A Megbízott  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben szereplő  tárgyi 
eszközökről  az  előírásoknak  megfelelő  analitikus  nyilvántartást 
folyamatosan vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a 
Megbízó részére a feladásokat a megadott  határidőre elkészíteni,  az év 
végi feladást leltárral alátámasztani és ezeket megküldeni a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási 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.

7.) A Megbízott az üzemeltetésre átadott eszközöket köteles az elháríthatatlan 
külső  ok  következtébe  keletkezett  kár  esetére  biztosítani.  A Megbízott 
köteles a kártérítési összeget a jelen szerződésben üzemeltetésre átadott 
eszközök helyreállítására, pótlására fordítani.

8.) A Megbízott  felel  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon  működtetése  során 
harmadik személynek okozott károkért.

9.) A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközök műszaki állagának 
szinten  tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját  költségére 
biztosítani.
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10.)Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 
Ó z d, 2006. szeptember 15.

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

Üzemeltetési szerződés Melléklete

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  megbízó  –  továbbiakban:  Átadó,  másrészről  az  Ózdi VÍZMŰ  Kft. 
(3600  Ózd,  48-as  út  4.,  cégjegyzékszám:  Cg.05-09-002514,  adószám: 
11065261-2-05)  mint  megbízott  –  továbbiakban  Átvevő  –  között  alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Az  Átadó  átadja  üzemeltetésre  az  Átvevő  részére  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  Ózd,  Deák  F.  út  118-130.  szám  alatti 
csoportos ivóvízvezetéket az alábbiakban megadott értékek alapján.

Megnevezés Mennyiségi egység

 Elosztó vezeték
- Ø   63 KPE

Bekötő vezeték
- Ø   25 KPE

Kezelő akna szerelvényekkel

 
204,80 m

9,40 m (3 db)

2 db

Ó z d, 2006. szeptember 15.

…………………………………….              ...………………………………..
    Ózd Város Önkormányzat            Ózd VÍZMŰ Kft.
                    átadó                  átvevő
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19.) napirend

Javaslat  korábban  átadott  vízi  közművekkel  kapcsolatos  üzemeltetési 
szerződések  részbeni  módosítására,  valamint  egy  darab  nyomásfokozó 
üzemeltetésre történő átadására

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

111/SzÜ 185/KH/2006. (IX.14.) számú határozat

Tárgy: A  korábban  átadott  vízi  közművekkel  kapcsolatos  üzemeltetési 
szerződések  részbeni  módosítása,  valamint  egy  darab  nyomásfokozó 
üzemeltetésre történő átadása

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

1.) Egyetért azzal, hogy az Ózdi VÍZMŰ Kft. részére
• a 9/KH/2005. (I. 25.) sz. határozat alapján üzemeltetésre átadott Petőfi 

út, Lechner Ödön úti ivó- és szennyvízvezeték bruttó értéke, 
• illetve  a  241/KH/2005.  (IX.29.)  sz.  határozat  alapján  üzemeltetésre 

átadott Radnóti út 16-22. sz. ivóvízvezeték bruttó értéke 
a  határozat  1.  sz.,  illetve  2.  sz.  mellékletében  szereplő,  az  üzemeltetési 
szerződést módosító megállapodásban meghatározottak szerint módosuljon.

Felelős: a szerződés aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2006. szeptember 15.

2.) Az  önkormányzati  beruházásban  megvalósított  Ózd,  Nefelejcs  úti 
nyomásfokozót  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft.  használatába adja  a  határozat  3.  sz. 
mellékletében  szereplő  üzemeltetési  szerződésben  meghatározott 
feltételekkel.

3.) A  Nefelejcs  úti  nyomásfokozó  üzemeltetésbe  adásáért  a  tulajdonos 
Önkormányzat az üzemeltető részére 2006. december 31-ig díjat nem számol 
fel.
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Felelős: 2-3. pontok vonatkozásában:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
Ózdi VÍZMŰ Kft.

Határidő: 2-3. pontok vonatkozásában:
2006. szeptember 15., ill. értelemszerűen

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

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. szeptember 15.

5.) A viziközmű működésével 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.

111/SzÜ 185/KH/2006. (IX.14.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Üzemeltetési szerződést módosító megállapodás

amely létrejött egyrészről 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 között – az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/SzÜ  185/KH/2006.  (IX.14.)  sz.  határozata  alapján  –  alulírott  napon  és 
helyen az alábbi feltételekkel:

1. az Ózd Városi Önkormányzat, mint Megbízó és az Ózdi VÍZMŰ Kft. között 
2005.  január  26-án  üzemeltetési  szerződés  (továbbiakban:  Szerződés)  jött 
létre a Szerződés mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére.

2. Jelen  megállapodás  aláírásával  a  Szerződés  mellékletét  képező  átadás-
átvételi  jegyzőkönyvben  megjelölt  Petőfi  út,  Lechner  Ödön  úti  ivó-  és 
szennyvízcsatorna hálózat bruttó értéke 2.742.129.- Fr-ra módosul.
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3. A Szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlan formában 
hatályban maradnak.

Ó z d, 2006. szeptember 15.

…………………………. …………………………
Megbízó Megbízott

111/SzÜ 185/KH/2006. (IX.14.) sz. határozat 2. sz. melléklete

Üzemeltetési szerződést módosító megállapodás

amely létrejött egyrészről 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 között – az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/SzÜ  185/KH/2006.  (IX.14.)  sz.  határozata  alapján  –  alulírott  napon  és 
helyen az alábbi feltételekkel:

1. az Ózd Városi Önkormányzat, mint Megbízó és az Ózdi VÍZMŰ Kft. között 
2005. december 1-jei üzemeltetési szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött 
létre a Szerződés mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére.

2. Jelen  megállapodás  aláírásával  a  Szerződés  mellékletét  képező  átadás-
átvételi jegyzőkönyvben megjelölt Radnóti út 16-22. sz. ivóvízvezeték bruttó 
értéke 3.368.200.- Fr-ra módosul.

3. A Szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlan formában 
hatályban maradnak.

Ó z d, 2006. szeptember 15.

…………………………. …………………………
Megbízó Megbízott
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111/SzÜ 185/KH/2006. (IX.14.) sz. határozat 3. sz. 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 111/SzÜ 185/KH/2006. (IX.14.) sz. határozat alapján a Megbízott 
részére üzemeltetésre átadja a szerződés mellékletét képező átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben  szereplő  nyomásfokozót  települési  ivóvíz  szolgáltatás 
ellátása céljára.

2. Az üzemeltetésre átadott eszköz jelen szerződés mellékletét képező átadás-
átvételi jegyzőkönyv szerint átadásra kerül a Megbízott részére.

3. Az  üzemeltetési  szerződés  2006.  szeptember  15.  –  2006.  december  31-ig 
szól.

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

5. A  Megbízott  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi 
eszközről az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást  folyamatosan 
vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részére 
a feladásokat a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral 
alátámasztani  és  ezeket  megküldeni  a  Polgármesteri  Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére.

6. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 
szerződés  időtartama  alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott  eszközben 
bekövetkezett károkért.

7. A Megbízott az üzemeltetésre átadott eszközt köteles az elháríthatatlan külső 
ok következtében keletkezett kár esetére biztosítani. A Megbízott köteles a 
kártérítési  összeget  a  jelen  szerződésben  üzemeltetésre  átadott  eszközök 
helyreállítására, pótlására fordítani.

8. A  Megbízott  felel  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon  működtetése  során 
harmadik személynek okozott károkért.

9. A Megbízott  köteles  az  üzemeltetésre  átadott  eszköz  műszaki  állagának 
szinten  tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját  költségére 
biztosítani.
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10.Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ó z d, 2006. szeptember 15.

……………………….. ……………………….
Megbízó Megbízott

Üzemeltetési szerződés melléklete

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  alulírott  napon  és  helyen  az  alábbi 
feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  1  db  Ózd,  Nefelejcs  úti  nyomásfokozót,  melynek  bruttó 
értéke: 225.620,- Ft.

Ó z d, 2006. szeptember 15.

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

átadó átvevő

20.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  kezelésében  lévő,  használaton  kívüli 
kézilabdapálya  lelátó  berendezésének  a  Hódoscsépányi  Sportclub  ingyenes 
használatába adására

Benedek Mihály köszönti Veres Zoltánt a Sportcentrum Kht. ügyvezetőjét.

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatja az elfogadását.
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Tartó Lajos közli, az Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatja az elfogadását. 

dr. Horogh Lajos személyes érdekeltsége is van az üggyel kapcsolatban, mivel 
az ÓKÜ-ben csinálták ezt a lelátót az ő utasítására. Örül, hogy Csépányra kerül 
és eredményes, sikeres tevékenységet kíván a kézilabda csapatnak. 

Benedek  Mihály pontosításként  elmondja,  Csépányon  nem  alakul  kézilabda 
egyesület, a labdarúgó pálya mellett kerül elhelyezésre. 

dr. Bárdos Balázs területi képviselőként és a lakosság nevében is megköszöni a 
lelátót.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

589/SzÜ 186/KH/2006. (IX.14.)számú határozat 

Tárgy: Az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  kezelésében  lévő,  használaton  kívüli 
kézilabdapálya  lelátó  berendezésének  a  Hódoscsépányi  Sport  Club 
ingyenes használatába adása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött:

1.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat  tulajdonát  képező  -  a  Városi  Stadion  bitumenes 
kézilabdapályáján  elhelyezett  -  lelátó  berendezését  a  kezelő  Ózdi 
Sportcentrum Kht. térítésmentesen, határozatlan időre a Hódoscsépányi Sport 
Club részére használatba adja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetőjét, 
hogy  az  átadásra  kerülő  berendezésre  az  1.  pontban  meghatározott 
feltételekkel készült és a határozat mellékletét képező szerződést aláírja. 

Felelős: szerződés aláírásáért: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal
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589/SzÜ 186/KH/2006. (IX. 14.) sz. határozat melléklete

S z e r z ő d é s

amely létrejött egyrészt az Ózdi Sportcentrum Kht. (3600 Ózd, Bolyki főut 4., 
adószám:21910973-2-05)  mint  átadó,  -  továbbiakban:  Átadó,  másrészről  a 
Hódoscsépányi Sport Club (3661 Ózd, Csépányi út 231., adószám: 18410600-
1-05) mint átvevő – továbbiakban: Átvevő – között az alábbi feltételekkel:

1.) Az  Átadó  589/SZÜ  186/KH/2006.  (IX.  14.)  sz.  határozat  alapján  2006. 
szeptember  15-i  időponttól  az  Átvevő  részére  átadja  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  a  szerződés  mellékletét  képező  átadás-
átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  vasszerkezetű  kézilabda  lelátót  a 
településrész sporttevékenységének segítése céljából. 

2.) A használatba vételi  szerződés 2006. szeptember 15-től, határozatlan ideig 
szól.

3.) Az  Átvevő  az  átadásra  kerülő  lelátó  áttelepítéséről  saját  költsége  terhére 
köteles gondoskodni. 

4.) Az  Átadó  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi 
eszközökről az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan 
vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a feladásokat a 
megadott  határidőre elkészíteni,  az év végi feladást az Átvevővel közösen 
készített leltárral alátámasztani és ezeket megküldeni a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére. 

5.) Az Átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 
szerződés  időtartama  alatt  okozott,  a  használatába  átadott  eszközökben 
bekövetkezett károkért.

6.) Az Átadó a használatba átadott eszközöket köteles az elháríthatatlan külső ok 
következtében  keletkezett  kár  esetére  biztosítani.  Az  Átvevő  köteles  a 
kártérítési  összeget  a  jelen  szerződésben  használatra  átadott  eszközök 
helyreállítására, pótlására fordítani.

7.) Az  Átvevő  felel  a  jelen  szerződéssel  átadott  vagyon  használata  során 
harmadik személynek okozott károkért. 

8.) Az Átvevő köteles a használatra átadott eszközök műszaki állagának szinten 
tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját  költségére  biztosítani. 
Amennyiben Átvevő azt a kötelezettségét elmulasztja, Átadó jogosult jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

9.) Ezen használatbavételi  szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Ó z d, 2006. .......................

................................................. ..............................................
     Átadó      Átvevő

66



Melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt az Ózdi Sportcentrum Kht. (3600 Ózd, Bolyki főut 4., 
adószám:  21910973-2-05)  mint  átadó  –  továbbiakban:  Átadó,  másrészről  a 
Hódoscsépányi Sport Club (3661 Ózd, Csépányi út 231., adószám: 18410600-
1-05) mint átvevő – továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel:

Átadó átadja ingyenes használatra Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő, 300 fő elhelyezésére szolgáló, vasszerkezetű kézilabda pálya 
lelátót, melynek bruttó értéke 37.500,- Ft. 

Ó z d, 2006. .................................

.................................................        ...................................................
    Ózdi Sportcentrum Kht. Hódoscsépányi Sport Club

            átadó     átvevő

21.) napirend

Javaslat egyes nem lakáscélú ingatlanok értékesítésére hozott 3/KH/2006.(I.26.) 
sz. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekre

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

141/SzÜ 187/KH/2006.(IX.14.) számú határozat 

Tárgy: Egyes nem lakáscélú ingatlanok értékesítésére hozott 3/KH/2006. (I.26.) 
sz. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedések 

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Versenyeztetési  Szabályzata  alapján  történő 
nyilvános árverésen kell értékesíteni az alábbi ingatlanokat, a táblázatban foglalt 
felújítási kötelezettséggel:

Sor-
szám 

Cím Helyrajzi szám Forgalmi érték 
(ÁFÁ-s)

Vevőt terhelő kötelezettségek

1. 48-as út 2. 5281/A/5 5.642.029,- Ft Lábazat,  vakolat  javítása, 
homlokzat,  lábazat,  nyílászárók, 
rácsok festése

3. Uraj út 14. 14256 4.086.545,- Ft Nyílászáró  szerkezetek,  rácsok 
festése,  homlokzatok  javítása, 
festése,  ereszdeszka  javítása, 
festése,  tetőn  kívüli  kémények 
javítása,  lakás  bejárati  terasz 
faszerkezetének  javítása,  festése, 
előlépcső  javítása,  lakáson  lévő 
nyílászárók javítása, festése

4. Vasvár út 59. 7903/A/179 840.000,- Ft Nyílászárók festése

Az  árverésen  el  nem  kelt  ingatlanok  esetében  pedig  meg  kell  bízni  az  PH 
Igazgatási Ügyosztályát, hogy az ÓZDSZOLG Kht. közreműködésével vizsgálja 
meg az ingatlanok hasznosításának egyéb módozatait és készítsen előterjesztést 
a soron következő Képviselő-testületi ülésre. 

Felelős: árverés lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

adásvételi szerződés aláírásáért: Polgármester
előterjesztés készítéséért: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője

Határidő: az árverés lebonyolítására: 2006. október 30. 

22.) napirend

Javaslat az Uraj-Susa településrész térségében lévő lakóház építésre alkalmas 
önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Pénzügyi,  valamint 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
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Tartó  Lajos az  előterjesztéshez  hozzáfűzi,  hogy  az  utóbbi  időben  megnőtt  a 
kiköltözési kedv Uraj-Susa irányába, érdeklődnek az ingatlanok után. Vannak 
olyan  ingatlanok,  amelyeknek  kedvezőtlen  az  elhelyezkedése,  vagy  az 
infrastruktúrális  ellátottsága  még  nem  megfelelő.  Kéri  a  képviselőket,  hogy 
támogassák az előterjesztést.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

582/SzÜ 188/KH/2006. (IX. 14.) számú határozat 

Tárgy: Az Uraj-Susa  településrész  térségében lévő lakóház  építésre  alkalmas 
önkormányzati ingatlanok értékesítése

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

Az Ózd Városi  Önkormányzat  Versenyeztetési  Szabályzata  szerinti  nyilvános 
árverésre meg kell hirdetni az alábbi ingatlanokat független forgalmi értékbecslő 
által megállapított vételáron:

Sorszám Hrsz Az ingatlan címe Nagyság (m2) Bruttó érték EFt

1. 14176 Tormás utca 720 130

2. 14177 Tormás utca 759 136

3. 14380 Uraj út vége Susa felé 689 246

4. 14381 Uraj út vége Susa felé 708 203

5. 14382 Uraj út vége Susa felé 670 192

6. 14383 Uraj út vége Susa felé 708 226

7. 14384 Uraj út vége Susa felé 673 226

8. 12143 Szivattyúház felett 2248 313

9. 12144 Szivattyúház felett 2295 239

10. 12145 Szivattyúház felett 1152 138

11. 12150/1 Susa út 50-51. 1543 185
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Az  értékesítés  feltételeként  kell  megszabni  az  ingatlanok  3  éven  belüli 
beépítését. Az árverésen el nem kelt ingatlanok tekintetében az árverést 2007. 
februárjában meg kell ismételni. 

Felelős: az  árvereztetés  és  az  adásvételi  szerződések  létrehozásának 
lebonyolításáért:

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
adásvételi szerződések aláírásáért:

Polgármester
Határidő: 2006. október 30. 

23.) napirend

Javaslat  az  Ózd, Bolyki  főút  81.  2/1.  ajtószám alatti  önkormányzati  bérlakás 
bérbeadására

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és az A.) változat elfogadását javasolja a testületnek.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

583/SzÜ 189/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd,  Bolyki  főút  81.  2/1.  ajtószám alatti  önkormányzati  bérlakás 
bérbeadása

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

A Képviselő-testület az Ózd, Bolyki főút 81. 2/1. szám alatti 2 szobás, 57 m2 
alapterületű,  összkomfortos  komfortfokozatú  önkormányzati  bérlakást  dr. 
Turóczi  János (4320 Nagykálló,  Nagybalkányi út 84.) és dr.  Szemere Szilvia 
(3600 Ózd, Zalai út 6/2.) szám alatti lakosok részére bérlőtársi jogviszonyban - 
egyedi elbírálás alapján – 2011. szeptember 30. napjáig biztosítja. Nevezettek 
kötelesek az óvadékot, a bérleti díjat és a fenntartási költségeket megfizetni. 

70



A Képviselő-testület felkéri  az ÓZDSZOLG Kht-t,  hogy a lakásra vonatkozó 
bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője
ÓZDSZOLG Kht. 

Határidő: 2006.szeptember 30.

24.) napirend

Javaslat ingatlanok városrehabilitációs célú értékesítésére Ózd, Debreceni út és 
Bolyki Tamás út térségében

Erdősi János elmondja, ebben az évben már és tavaly is a Debreceni út egyik 
oldalán  lévő  ingatlanokat  az  önkormányzat  megvásárolta,  rendezte,  a  másik 
oldalon pedig egy vállalkozó szándékozik fejleszteni és területet vásárolni. Már 
magántulajdonban lévő telkeket,  épületeket vett  meg és igényt nyújtott  be az 
előterjesztésben szereplő 3 önkormányzati ingatlanra is. A Gazdaságfejlesztési, a 
Pénzügyi,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az 
előterjesztést megtárgyalta és mivel az ár az önkormányzat által meghatározott 
eladási  árral  megegyezik,  a  C.)  változatot  javasolja  elfogadásra,  tehát  3000 
Ft/m2, plusz az ingatlanokon lévő épületek bontási  költségével  együttes áron 
értékesítse az Önkormányzat ezeket a telkeket.

Benedek Mihály ismerteti, az előterjesztés 4. oldalán találhatók a változatok és 
kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról a C.) változattal kiegészítve.

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

584/SzÜ 190/KH/2006. (IX.14.) számú határozat

Tárgy: Ingatlanok városrehabilitációs célú értékesítése Ózd, Debreceni  út és 
Bolyki Tamás út térségében

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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A FERR-PLAY Kft. (Ózd, Bolyki Tamás út 64.) részére 
• az Ózd Debreceni utca 5. szám alatt található ózdi belterületi 8806 hrsz-ú, 

429 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 
• az Ózd Bolyki Tamás út 58. szám alatt található ózdi belterületi 8811/3 hrsz-

ú,  32  m2 területű  lakóház  megnevezésű,  de  a  természetben  beépítetlen 
ingatlan és az ózdi belterületi 8811/1 hrsz-ú közös udvarból hozzá tartózó 
tulajdoni résszel történő, valamint 

• az Ózd Bolyki Tamás út 60. szám alatt található ózdi belterületi 8811/4 hrsz-
ú,  50  m2 területű  lakóház  megnevezésű,  de  a  természetben  beépítetlen 
ingatlan és az ózdi belterületi 8811/1 hrsz-ú közös udvarból hozzá tartózó 
tulajdoni résszel történő megvásárlására vételi jogot biztosít. 

Az  eladási  árat  összesen  2.532.000,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  Kettőmillió-
ötszázharminckettőezer forint + ÁFA árban határozza meg. 

Az  értékesítést  megelőzően  az  ingatlanok  művelési  ágában  bekövetkezett 
változásokat az ingatlan-nyilvántartáson át kell vezettetni.
A  kiválasztott  vevő  az  értesítéstől  számított  90  napon  belül  jelentkezhet 
szerződéskötésre,  melynek  elmulasztása  vevőkijelölésének  visszavonását 
vonhatja maga után.

A  szerződéskötésre,  illetve  annak  elmaradása  esetén  a  vevőkijelölés 
visszavonására a Polgármestert hatalmazza fel.

Az  adásvételi  szerződés  elkészítésével  a  PH.  Vagyongazdálkodási  és 
Vállalkozási Ügyosztályt bízza meg.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

25.) napirend

Javaslat az Ózd, Vasvár út 69. fsz. 3. ajtószám alatti  önkormányzati  bérlakás 
bérbeadására

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és az A.) változatot javasolja elfogadásra.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  A.)  változatának 
elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

585/SzÜ 191/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Vasvár út 69. fsz. 3. ajtószám alatti  önkormányzati  bérlakás 
bérbeadása

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

A Képviselő-testület az Ózd, Vasvár út 69. fsz. 3. szám alatti 1+2 félszobás, 61 
m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Nagy 
Nikoletta Ózd,  Szabolcsköz 3.  2/1.  szám alatti  lakos részére  egyedi  elbírálás 
alapján 2011. szeptember 30. napjáig biztosítja. Nevezett köteles az óvadékot, a 
bérleti díjat és a fenntartási költségeket megfizetni. 

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, hogy a lakásra 
vonatkozó bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

Határidő: 2006. szeptember 30.
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26.) napirend

Javaslat az „Arany Bónusz” BT (3600 Ózd, Vasvár út 19.) hosszú távú bérleti 
szerződésének megkötésére

Filipcsin  Károly elmondja,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az 
előterjesztést megtárgyalva a „C” változatot javasolja elfogadásra. 

Rontó József véleménye szerint, mivel hosszú távú bérleti szerződésről van szó, 
és  a  helyiség  közvetlen  közelében  társasházak  húzódnak,  javasolja  az 
önkormányzatnak, illetve a bérbeadónak, hogy kérje ki az ott lévő társasházak 
véleményét a jövőbeni problémák elkerülése érdekében. 

Benedek Mihály megjegyzi, nincs hosszú távú szerződés, mert a „C” változat az 
5  évre  történő  szerződés  megkötését  támogatja,  ellentétben  azzal  a  10  éves 
szerződéssel, amit a vállalkozó kért volna. Tehát csak a szokásos szerződéses 
jogviszonyra kerül sor a bérbeadó ÓZDSZOLG Kht. részéről. Kéri, szavazzanak 
a határozati javaslat elfogadásáról.

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

586/SZÜ/ 192/KH/2006.(IX.14.)számú határozat

Tárgy: „Arany  Bónusz”  BT (3600  Ózd,  Vasvár  út  19.)  hosszú  távú  bérleti 
szerződésének megkötése

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

A Képviselő-testület az „Arany Bónusz” BT 3600 Ózd, Vasvár út 19. (képviseli: 
Kiss Lóránt üzletvezető) kérelmét – melyben az Ózd, Vasvár út 19. . szám alatti, 
444 m2 alapterületű helyiségcsoport további 10 évre történő bérbeadását kéri 

e l u t a s í t j a .

A Képviselő-testület felhívja az Igazgatási Ügyosztály Vezetőjét, hogy a bérleti 
szerződés 5 évre történő meghosszabbítására a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2006. szeptember 30.
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27.) napirend

Javaslat a „Vasvár” emlékhely kialakításával kapcsolatos elvi állásfoglalásra

Kiss  Sándor elmondja,  a  Bolyokvasvári  Polgári  Kör  Egyesület  történelmi 
emlékhely kialakítását javasolja a néhai „Vasvár” emlékének megőrzésére. Az 
emlékhely  kialakítása  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  17  ha  3159  m2 
területből  2,5  ha-t  venne  igénybe.  A  végleges  önkormányzati  döntés 
meghozatalához további részletek kidolgozása szükséges, de javasolja, hogy a 
jelenlegi ismeretek alapján támogassák a határozati javaslatot.  

Erdősi  János megjegyzi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a 
javaslatot megtárgyalta és tekintetbe véve, hogy a Bolyokvasvári Polgári  Kör 
Egyesület  már  önerőből  is  végzett  kutatásokat  a  régi  „gerendavár”  helyének 
felkutatására,  illetve  a  várható  idegenforgalmi  haszonra  való  tekintettel  az 
előterjesztés elfogadását  javasolja. 

Obbágy Csaba megemlíti, hogy Zsolnai Piroska elnök asszony kérését fogja a 
következő  napirendek  elfogadásához  tolmácsolni.  Hozzáteszi,  hogy  a 
Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést,  amelyet 
egyhangúlag javasol elfogadásra. 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

588/SzÜ. 193/KH/2006. (IX. 14.) számú határozat

Tárgy: A „Vasvár” emlékhely kialakításával kapcsolatos elvi állásfoglalás

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

1. Az  Önkormányzat  kinyilvánítja  előzetes  elvi  támogatását  a  „Vasvár” 
emlékhely kialakításához, az önkormányzati tulajdonban lévő, 7900/1 hrsz-ú, 
parkerdő  művelési  ágú  17  ha  3159  m2 területből  kb.  2,5  ha  terület 
felhasználásával.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester (Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület 
értesítéséért)

Határidő: azonnal
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2. Felkéri  a  „Vasvár”  emlékhely  létesítését  kezdeményező  Bolyokvasvári 
Polgári  Kör  Egyesületet,  hogy az emlékhely részletes  terveit  dolgozza ki, 
beleértve a megvalósítás és a vagyonkezelés kérdéskörét is,  és a végleges 
állásfoglalás kialakítása céljából nyújtsa be az Önkormányzat részére.

Felelős: Kiss  Sándor  alpolgármester  (kapcsolattartásért  a  Bolyokvasvári 
Polgári Kör Egyesülettel)

Határidő: értelemszerűen

28.) napirend

Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról

Obbágy Csaba kiegészítése nincs, kéri a beszámoló elfogadását. 

Benedek Mihály megköszöni  a  maga és  a  testület  nevében a  Művelődési  és 
Oktatási Bizottság tagjainak az elmúlt 4 évben végzett munkáját, ideértve azokat 
a  külső  tagokat  is,  akik  hozzájárultak  szakmai  tudásukkal  ahhoz,  hogy ez  a 
bizottság  nagyon  konkrét,  korrekt  és  megalapozott  döntéseket  hozzon. 
Köszönetét fejezi ki egyben a bizottság működését segítő Művelődési- és Sport 
Ügyosztály dolgozóinak is. Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

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

8/SzÜ. 194/KH/2006. (IX. 14.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Művelődési  és  Oktatási 
Bizottság 2002-2006. közötti  időszakról készült  beszámolóját megtárgyalta és 
elfogadja.

29.) napirend

Javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Obbács Csaba elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja annak elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:

581/SzÜ. 195/KH/2006. (IX. 14.) számú határozat

Tárgy: A Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

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

A Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint módosítja.

A módosított Alapító Okirat aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős:    Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen 

195/KH/2006.(IX.14.) számú határozat melléklete

Helyi Önkormányzati Intézmény Alapító Okirata
Ózd Város Önkormányzata

195/KH/2006.(IX.14.) számú határozata
a Bolyky Tamás Általános Iskola alapító okirata

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVII.  törvény  88.  §-nak  /1. 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-
nak  /5.  bekezdésében  foglaltak  alapján  Ózd  Város  Önkormányzata  az  Ózdi 
Városi  Tanács által  1983.  aug. 15-én létesített  Bolyki  Főúti  Általános Iskola, 
továbbiakban  97/KH/V.14./1991.  számú  határozata  alapján  Bolyky  Tamás 
Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg.

1. Az intézmény neve: Bolyky Tamás Általános Iskola
OM azonosítója: 028908

2. Székhelye: 3600 Ózd, Bolyky Tamás út 42.

3. Intézményegység: Kissikátori Általános Iskola
3627 Kissikátor, Szabadság út 2.

4. Az alapítás ideje 1983. augusztus 15.
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5. Az intézmény alapítója és
fenntartója: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete

Kissikátor Község Önkormányzatának
Képviselő testülete

6. Az intézmény felügyeleti 
szerve: Ózd Város Önkormányzata

Kissikátor Község Önkormányzata

7. Az intézmény működési területe:
Bolyky Tamás út 22-118.
Debreceni út végig
Halász út végig
Kölcsey út végig
Szent István út 25-39.
Nagy Imre út végig
Bolyki főút páros oldal
Zalai út végig
Baranyi út végig
Búzásvölgy végig
Március 15. út 112-temetőig
Kissikátor község közigazgatási területe

8. Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján önálló jogi személy.

9. Az intézmény típusa: általános iskola
8 évfolyammal működő nevelés-oktatási  
intézmény emelt szintű nyelvi (angol, német) 
emelt szintű informatika oktatással

10. Felvehető maximális
létszám: alsó tagozat: 9 × 26 = 234 fő

felső tagozat: 8 × 30 = 240 fő
összesen: 474 tanuló

11. Az intézmény tevékenységei:
Szakágazat száma: 801000 alapfokú oktatás
a) Ellátandó alaptevékenysége:  

80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó 
oktatás
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
Fejlesztő, felzárkóztató oktatás, kis létszámú csoportban
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80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, 
általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása

80511-3 Napközi otthonos ellátás
92403-6 Diáksport
55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
75176-8 Intézményi vagyonműködtetés

b) Alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységet 
folytathat igény alapján
− önköltséges tanórai foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 

szervezhet
− a  rendelkezésre  álló  helyiségeket  egy  naptári  évnél  hosszabb 

időtartamra bérbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató 
munkát, a mindennapos testedzést, a diáksport munkáját

− együttműködik a főzőkonyhával nem rendelkező általános iskolák 
étkeztetési feladatainak ellátásában

− a társulási  megállapodások alapján Kissikátor községben alsó 
tagozatos  tanulók  számára  összevont  osztályban  történő 
nevelés-oktatása, valamint a kissikátori felső tagozatos tanulók 
általános iskolai nevelése-oktatása a befogadó iskolában.

12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévő 
Ózd  város  tulajdonában  álló  8696/1  sz.  tulajdoni  lapon  nyilvántartott 
8696/1.  tervrajzi  számú  9247  m2 alapterületű  ingatlan,  a  rajta  található 
oktatási  épületekkel,  tornateremmel,  ebédlővel,  konyhával, 
berendezéseikkel.
A  nevelő-oktató  munkához  rendelkezésre  állnak  a  leltár  szerint 
nyilvántartott állóeszközök, szemléltetőeszközök. Az iskola a rendelkezésre 
álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

13. Az  iskola  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  
illetőleg biztosítékként felhasználni.

14. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  
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.
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15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  
Az  igazgatót  nyilvános  pályázat  alapján  a  társulási  megállapodásnak 
megfelelően  az  Ózd  Városi  és  a  Kissikátor  Községi  Önkormányzat 
képviselő-testületei  nevezik  ki.  A  munkáltatói  jogokat  Ózd  Város 
polgármestere gyakorolja felette.

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

17. Az intézmény képviseletére jogosult a képviselő-testület által kinevezett 
igazgató, képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, 
melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Záró rendelkezés: Az Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2006. ………
……….. és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 435/Szü.184/KH/2005.(VII.26.) 
sz. határozattal kiadott alapító okirat.

Ózd, 2006.

………………………. ………………………..
     polgármester    jegyző

30.) napirend

Javaslat  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  és  Óvoda  tagiskolájának 
finanszírozására

Boda István megjegyzi, tudták már eddig is, hogy a társulási forma egyre inkább 
bővülni fog. Ennek egy részét képezi a Sajónémeti Általános Iskola és Óvoda 
csatlakozása  is.  A városi  költségvetésnél  már  jelezte,  hogy  a  megállapodás 
alapján  az  5.244  e  Ft  bérjellegű  és  egyéb  dologi  kiadásokat  Ózd  Város 
Önkormányzata  fedezi,  melyet  majd  a  jövő  tél  végi,  tavaszi  elszámoláskor 
korrigálni fognak. Az előterjesztés elfogadást javasolja, a költségvetésbe történő 
pénzügyi átvezetést pedig a testület a korábbi napirendben már jóváhagyta. 

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  23  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:
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417/SzÜ. 196/KH/2006. (IX. 14.) számú határozat

Tárgy: A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda  Tagiskolájának
  finanszírozására

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

Ózd  Város   Önkormányzata  a   Sajónémeti  Tagiskola  és  Óvoda   2006. 
szeptember 1 és 2006. december 31 időszak közötti finanszírozásra 5.244 EFt 
pótelőirányzatként  átutal  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága 
számlájára, az utólag megigényelhető normatív támogatás megelőlegezésére.

Felelős:    Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. szeptember 30.

31.) napirend

Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  munkájáról, 
feladatairól, pénzügyi helyzetéről

Berki  Lajos hozzászólásában  kiemeli,  az  Ózd  Városi  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  2002-től  mostanáig  jelentős  megújulási  folyamaton  ment 
keresztül. Úgy, ahogy korábban volt, már nem lehetett működtetni, nem lehetett 
olyan vezetéssel  tovább vinni  az  önkormányzat  munkáját.  2002-2006.  évben 
Együttműködési  megállapodás  megkötésére  került  sor  a  Képviselő-testülettel, 
így a kisebbségi  önkormányzat  helyzete realizálódott,  átlátható,  gazdálkodása 
pedig a törvényesség betartásával történik. A 2003-2006. évi program az Ózd 
Városi  Önkormányzatra  épült,  részei  például  a  gyermekek  óvodáztatása,  a 
munka világába való visszavezetés, lakáskörülmények javítása. A négy év alatt 
800  fő  roma  származású  ember  lett  foglalkoztatva  az  ÓZDSZOLG  Kht. 
alkalmazásában.  Az  iskoláztatás  területén  1500  fő  tanuló  részesült  ösztöndíj 
támogatásban, ami az általános iskola 5. osztályától a főiskolai tanulmányokig 
jár. Vannak roma származású főiskolai hallgatók is, akik kaptak ösztöndíjat. A 
lakáskörülmények  javítása  pályázat  útján  történik.  A  kulturális,  sport 
rendezvények „balhé mentesek” voltak és 3500-4500 fő részvételével zajlottak. 
A médiában a szenzációk csökkentek, nem volt számukra Ózd hírértékű, így a 
város  image-t  problémákkal,  negatívumokkal  nem  rontották.  Munkájuk 
eredményessége a jó együttműködésre és a  testület  bizalmára épült.  Szeretné 
megköszönni ezért a testületnek a partneri együttműködést, a városvezetésnek, 
jegyző  úrnak,  a  Művelődési  és  Sport  Ügyosztály  vezetőjének,  a  Szervezési 
Ügyosztálynak,  a  Pénzügyi  Ügyosztály  vezetőjének pedig  azt,  hogy szakmai 
munkájukkal  elősegítették  a  kisebbségi  önkormányzat  eredményességét. 
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Nagyon  jó  alapot  teremtettek  a  folytatásra.  Ezt  az  alapot,  amely  már  elég 
kemény talajon áll nem szabad szétverni, hanem tovább kell folytatni, hiszen a 
munka  világába  való  visszavezetés  lehet  csak  a  roma  lakosság   számára 
elfogadható.

dr.  Horogh  Lajos úgy  látja,  hogy  Észak-Magyarországon,  Dél-Szlovákiában 
azonos  gondokkal  küzdenek  a  romák.  A problémák  megoldására  az  Európai 
Unió  adta  lehetőségeket  kellene  megkeresni  a  két  állam illetékes  vezetőinek 
összefogásával. Az EU által elismert kutató vagy társadalomvizsgáló intézetnek 
fel  kellene  tárni  a  problémákat,  javaslatokat  tenni  és  kérni,  hogy  megfelelő 
anyagi fedezet biztosításával könnyítsenek az itt élők helyzetén. Ő már végzett 
előtárgyalásokat  ez  ügyben.  Véleménye  szerint  készek  lennének  ennek  a 
problémának a felkarolására.

Benedek Mihály a maga és a testület nevében megköszöni azt a munkát, amit az 
elmúlt 4 évben végzett az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Úgy 
gondolja, hogy a cigány önkormányzat működése teljesen más alapokról indult 
és elért egy olyan fokra, amelyet abbahagyni már vétek lenne, hiszen a roma 
társadalom képviseletére  ez  az  önkormányzat  alkalmas.  Alkalmas azért,  mert 
működését,  gazdálkodását  és  egész  tevékenységét  a  törvényesség  maximális 
betartása  jellemezte,  ezzel  is  példát  mutatva  egy  nagyon  széles  társadalmi 
rétegnek. A választásokhoz sok sikert, munkájukhoz pedig erőt, egészséget és 
kitartást kíván. Majd kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.

A  Képviselő-testület  az  Ózd  Városi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
munkájáról,  feladatairól,  pénzügyi  helyzetéről  készült  tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

32.) napirend

Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségben megvalósuló elemeiről

Benedek Mihály köszönti Suszter Sándor ügyvezető igazgató urat. 

Suszter Sándor előadja, mint minden tájékoztató csak egy adott időpontig rögzít 
állapotokat.  Így az anyag kiadása  óta  történt  néhány fontos  esemény,  amiről 
szeretné  tájékoztatni  a  testületet.  Az  egyik,  hogy  további  öt  hulladékgyűjtő 
sziget került  a  közeli  napokban elhelyezésre a városban.  Megemlíti,  hogy az 
anyag  augusztus  közepéig  ad  tájékoztatást  a  begyűjtött  szelektív  hulladék 
nagyságáról,  napjainkig  azonban  további  10  t  hulladékkal  egészül  ki  ez  a 
mennyiség.  A  gyűjtőszigetekkel  kapcsolatban  felhívja  a  figyelmet, 
megállapodtak  a  kiadóval,  hogy  a  következő,  kiadásra  kerülő  Ózdi 
Telefonkönyv térképmellékletén a hulladékgyűjtők helyei meg lesznek jelölve. 
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Utalás történik a tájékoztatóban arra, hogy egy bálázó prést rendelt az ÓHG Kft. 
Örömmel  közli,  a  gép  megérkezett,  üzembe  helyezték.  A  gép  várható 
hozadékaként  kb.  1/5-re  csökken  az  Ózd-Sajókaza  közötti  szállítási  igény  a 
szelektív  hulladék  tekintetében.  A berendezések  megkímélése  érdekében  18 
dolgozó  könnyűgép-kezelői  tanfolyamot  végez,  akik  az  elmúlt  időszakban 
sikeres írásbeli és gyakorlati vizsgát tettek, a szóbeli vizsga pedig e hét pénteken 
lesz,  amellyel  le  is  zárul  a  kurzus.  Reméli,  ez  is  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
dolgozók  kíméletesebben  és  színvonalasabban  lássák  el  a  továbbiakban 
munkájukat. 

Erdősi  János elmondja,  a  tájékoztatót  megtárgyalta  a  Felügyelő  Bizottság, 
valamint  együttes  ülésén  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztő Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság is. A Felügyelő Bizottság 
az előterjesztést elfogadásra javasolja. A hármas bizottság szintén - az ügyvezető 
igazgató kimerítő tájékoztatását meghallgatva – javasolja az  elfogadást.

dr. Horogh Lajos nem tartja ilyen sima ügynek a beszámolót. Több kérdés is 
felmerül az anyag olvasása közben. Az egyik, hogy a tervezett 10740 e euróval 
szemben  14905  e  euróból  fog  megvalósulni  a  beruházás,  amely  38,8%-os 
költségtúllépést  mutat.  Ha  a  testület  elfogadja  a  határozati  javaslatot,  akkor 
tudomásul veszik ezt a túllépést. Véleménye szerint nem szabad indoklások és 
előterjesztések nélkül elfogadni, hanem választ kell adni arra, hogy mi okozta a 
jelentős  mértékű  költséget.  Ki  fogja  finanszírozni  és  miből.  Úgy  látja,  az 
anyagban a kérdések nyitva maradtak, nincsenek rá válaszok. Világosan látni 
kell,  hogy  az  Európai  Uniós  pályázatoknál  a  túllépéseket  az  unió  nem 
finanszírozza.  Ebből  a  tisztázás  terén  a  következő  években  nagy  problémák 
adódhatnak.  Nincs  az  anyagban  egyértelműen  rögzítve  az  a  tény  sem,  hogy 
mikor indulnak be az üzemek és az üzemeltetés feltételei meglesznek-e, vagy 
hogyan lesznek biztosítva, illetve milyen pénzügyi eszközök szükségesek ahhoz, 
hogy a rendszer zavartalanul működhessen. Az anyag valamelyik oldalán van 
egy elrejtés is  arra vonatkozólag,  hogy ennek a közel  1 milliárd 200 milliós 
túllépésnek az önrésze 120 millió forint. Ebből arra lehet következtetni, mintha 
az Európai Unió finanszírozná és ebből eredően, mivel a konzorciumba belépett 
az ÓHG Kft., 30-40 millió forint többletbefizetés válik szükségessé. Miből fogja 
a pénz nélkül lévő ÓHG Kft. a 30-40 millió forintot befizetni. Az anyagban szó 
van –  bár  elég  homályosan –  a  Cirkont  Rt.  által  nyújtott  tagi  kölcsönről  is, 
amelynek  értékét  39  millió  forintban  határozták  meg,  azonban  ennek  a 
rendezése is a levegőben lóg, nyitott. Úgy gondolja ezért, hogyha a határozati 
javaslatban  foglaltakat  elfogadják,  akkor  mindenre  igent  mondanak.  Szintén 
nincs tisztázva az anyagban – az előző testület gondja -,  hogy a konzorcium 
vállalta a terület biztosítását és az önrészt, valamint 25 évig a hulladékválogató 
és  hulladékelhelyező  üzem  működtetését.  Az  önrészt  pedig  10  éves 
hulladékbegyűjtés  átvételével  lehetne  pótolni.  Gazdasági  számítások  azonban 
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nincsenek arra, hogy a 25 éves üzemeltetésnek mennyi a gazdasági haszna és a 
ráfordítás hogyan térül majd meg. Ez vonatkozik a 10 éves időszakra is. Ózdra 
kb.  70-80  millió  forint  jut.  Az  akkori  önkormányzatnak  azt  kellett  volna 
mondania  –  hiszen  egyedüli  önkormányzat  volt,  aki  saját  hulladékbegyűjtő 
bázissal  rendelkezett  a  108  kistelepülés  közül  –,  hogy  pénzben  fogja  a 
kötelezettségét teljesíteni, mert van saját hulladékbegyűjtője és annak az éves 
nyeresége  több  mint,  amit  be  kell  fizetni.  Véleménye  szerint  20-25  millió 
forintos éves nyereséget lehet elérni a hulladékbegyűjtéssel, az évenkénti fizetési 
kötelezettség pedig 7-8 millió forint. Tehát vesztenek rajta 10-12 millió forintot 
évenként, amely így rossz üzlet. A kérdéseket meg kell vitatni, személy szerint 
azonban - kaptak ugyan rátekintést - nem tudja azt mondani, hogy a határozati 
javaslatban  foglaltakat  tudomásul  veszi  és  elfogadja.  A  problémák  nyitva 
maradtak, amelyek a későbbiekben sok gondot fognak okozni.  

Erdősi  János reagálva  az  elmondottakhoz megjegyzi,  a  beszámoló  az  elmúlt 
időszakról  szól,  a  tényeken  most  már  felesleges  vitatkozni,  ragozni,  hogy 
mennyibe  került  volna  a  várost  érintő  ISPA  projekt,  a  hulladéklerakó 
kivitelezése,  elkészítése,  az  ózdi  átrakó  állomás  elkészítése  és  kivitelezése, 
illetve  jelenlegi  hulladéklerakó  rekultivációja.  A tagi  kölcsönök  kérdésének 
tisztázása  még  ebben  az  évben  a  következő  testület  feladata  lesz.  Az 
elképzelések meg vannak, de - úgy gondolja - ne döntsenek egy hónappal az új 
testületi ülés előtt, ne vállaljanak a nevükben újabb kötelezettséget. A gazdasági 
számításokat  az  előző  testületnek  kellett  volna  végiggondolni,  mielőtt  a 
szerződést  megkötötte.  Ide  tartozik  a  saját  hulladékbegyűjtéssel  kapcsolatos 
felvetés is, miszerint csatlakoznak az új beruházáshoz, vagy pedig belefektetnek 
néhány  százmillió  forintot  a  saját  hulladéklerakóba  azért,  hogy  a 
Környezetvédelmi  Felügyelőség  engedélyezze  a  legalább  25  éves 
továbbműködést, úgy ahogy az a sajókazaira is vonatkozik. Nem tudja, hogy a 
város  honnan  vett  volna  erre  pénzt  akkor,  amikor  ilyen  jellegű  pályázatok 
kiírásáról  csak a  térség vonatkozásában hallottak,  városi  vonatkozásban nem. 
Úgy érzi, hogy pillanatnyilag a témának ez a része kényszerpályán mozog az 
előző testület  döntése alapján.  Azt  pedig dr.  Horogh Lajos  képviselő úr  sem 
gondolhatja  komolyan,  hogy  kedvezőbb  lett  volna  a  város  számára,  ha  nem 
hozták volna létre önkormányzati  többséggel  az ÓHG Kft-t,  hanem az egész 
hulladékszállítási  és  begyűjtési  témát  odaadták  volna  egy  önkormányzattól 
független külső cégnek. 

Fazekas Zoltán   azért  kért szót, mert félreérthető – reméli nem félrevezető – 
információk is  elhangzottak az előző testület  munkájára vonatkozólag abban, 
hogy  elkezdte  és  felvállalta  a  korszerű  európai  normáknak  megfelelő 
hulladékbegyűjtés, szállítás, elhelyezés problémáját, amely - véleménye szerint - 
elkerülhetetlen volt. Úgy gondolja, hogy ebben mindenképpen egyet kell érteni. 
Viszont félrevezető az a magyarázat, hogy a jelenlegi, most leköszönő testület 

84



kényszerpályán kellett,  hogy mozogjon. A szerződés,  amire dr.  Horogh Lajos 
képviselő  úr  is  utalt,  pontosan  benne  hagyta  azt  a  lehetőséget,  azt  a  két 
alternatívát, amely az önkormányzat önrészét vagy pénzbeli megváltással, vagy 
pedig a helyi hulladékbegyűjtésnek és szállításnak a természetbeli megváltásával 
oldaná meg. Tehát mind a két lehetőség adott volt, semmi nem kötelezte arra az 
önkormányzatot,  a  jelenlegi  testületet,  hogy  egy  idegen  cégnek  adja  a  helyi 
begyűjtés és szállítás jogát.

Filipcsin  Károly áthidaló  megoldásként  javasolja,  az  előterjesztésbe  kerüljön 
bele  az,  hogy  a  testület  a  tájékoztatót  megtárgyalta  és  az  abban  foglaltakat 
tudomásul veszi. Véleménye szerint mindenképp beszélni kell a dologról, mert 
félreértésekre  adhat  okot.  Mivel  a  városnak  nem  volt  pénze,  de  működnie, 
fejlődnie  kellett,  tagi  kölcsönöket  vett  fel.  A  kölcsön  rendezésének  három 
megoldása létezik: egyrészt a Cirkont Kft. megvenné a projektet, másrészt vegye 
meg a város, a kft. pedig örömmel kivonul belőle, hiszen ilyen nehéz partnere 
még  nem  volt,  harmadrészt  pedig  rendezni  kell  a  tulajdonviszonyokat.  Úgy 
gondolja,  különösebb  probléma  ezzel  nincs,  a  számok  adottak,  a  három 
alternatívából  kell  választania  a  következő  testületnek  is.  Véleménye  szerint 
régen elfelejtették volna a témát, ha nem tartanának egymástól, illetve nem azt 
nézné mindenki, hogy hogyan lehet valamibe belekötni. 

dr. Horogh Lajos visszautasítja a belekötést. Az egész előterjesztést nem látják 
világosan. Az egy helyes döntés volt, hogy 108 településnek korszerű keretek 
között  oldódik  meg  a  hulladékbegyűjtése.  Nagyon  helyes,  hogy  Ózd  ezt 
támogatta és részt vett benne. A probléma azonban abban van, hogy nem volt 
önrésze a városnak, ezért a konzorcium adott 340 millió forintot. Véleménye 
szerint  azt  kellett  volna  választani,  hogy  Ózd  tovább  működteti  a 
hulladékbegyűjtést,  amelyet  átpakolnak  az  adott  átrakó  állomáson  a  társulás 
részére, majd a megfelelő díjat a cég az onnan való elszállításért, elhelyezésért 
felszámolja.  A  társaság  önállóan  működik,  nyeresége  van,  és  ebből  a 
nyereségből fizeti  az önrész Ózdra eső kb. 8 millió forintos részét.  Meg kell 
nézni,  hogy a  lakosság  számára  ez  milyen hátrányos  lesz,  mert  a  begyűjtött 
hulladékra  10  év  alatt  ráteszi  a  visszatérülés  költségét  is,  amelyet  le  kell 
gazdasági számításokkal rögzíteni,  mert most is  van nyereség és nem szabad 
hagyni,  hogy  indokolatlanul  nagy  kerüljön  a  konzorcium  kezébe.  Ez  egy 
összetett  dolog,  számításokat  kell  végezni,  és  –  véleménye  szerint  –  légből 
kapott információk alapján nem lehet elintézni.   

Benedek  Mihály úgy  gondolja,  hogy  nem  kell  a  vége  felé  már  egymás 
sértegetésével foglalkozni. Elmondja, soha nem állította, és senki sem állította, 
hogy  az  előző  testület  rosszul  döntött  akkor,  amikor  csatlakozott  ehhez  a 
rendszerhez,  hiszen  ez  egy  Európai  Uniós  projekt.  Az  ördög  azonban  a 
részletekben rejlik, és ezért azt kéri, hogy senki ne vindikálja magának a jogot, 
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hogy  részinformációk  alapján  axiómákat  próbál  megfogalmazni.  Nem megy, 
ugyanis  nem  igazak  azok  a  feltételezések,  amelyeket  dr.  Horogh  Lajos 
elmondott  arról,  hogyha megtartják a saját  hulladékbegyűjtő rendszert,  akkor 
csak évente 7-8 millió forintos önrész terhelte volna a várost. Ez azért nem igaz, 
mert  ezt  az  önrészt  a  beruházás  megvalósulásának  idejében  kell  kifizetni  és 
például az első évben mintegy 33 millió forint önrészt kellett volna Ózd Város 
Önkormányzatának kifizetni. A nyereség feltételezése sem igaz, mert nem tudták 
volna,  ha  nem  lennének  a  konzorcium tagjai,  illetve  nem velük  gyűjtetik  a 
hulladékot, hogy mennyi átrakási díjat kell fizetni, amely a környezetvédelmi és 
egyéb törvényekből vezethető le. Tehát csak feltételezett számokból próbálnak 
itt  eredményt  elmondani.  Azt  gondolja,  hogy  Ózd  város  jól  döntött,  amikor 
ehhez a hulladék-begyűjtési rendszerhez csatlakozott. Megjegyzi, lehet, hogy jó 
döntés lett volna, ha megkötik a Cirkont Kft-vel, vagy az ÉHG-val a 10 éves 
begyűjtési szerződést és nem közös céget hoznak létre. Azt is gondolja, hogy ez 
az együttműködés elsősorban gazdasági alapokon működik és az a legnagyobb 
baja ennek az ISPA projektnek, hogy nagyon sok, magát politikusnak tituláló 
ember próbál beleszólni a működésbe. Nem szabad, hagyni kell, hiszen az ISPA 
irányító  hatóság  nagyon  szigorúan  ellenőrzi  a  pénzfelhasználást,  és 
folyamatosan  figyelemmel  kíséri.  Király  Bálint  polgármestertől  pedig  tudja, 
hogy a ciklus végeztével külön beszámolót rendel majd el, mert ennek az egész 
önkormányzati csapatnak az elnöke Király Bálint Kazincbarcika polgármestere, 
valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter úr is külön beszámolót kér 
majd, tehát folyamatosan figyelik a beruházást. Javasolja, hogy a tájékoztatót 
vegye tudomásul a Képviselő-testület, és ne szavazzanak a határozati javaslatról, 
mert  a  tájékoztató  mellé  nem  kell  határozat.  Véleménye  szerint  így  nem 
kötelezik  el  magukat,  a  félreértéseket  is  elkerülhetik,  valamint  az  utánuk 
következő új  összetételű testület  ne  fogja  rájuk,  hogy az utolsó  ülésen ilyen 
határozatot fogadtak el. Úgy látja, egyetértenek, ezért szavazást nem rendel el, 
hanem kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.

A Képviselő-testület az ISPA projekt Ózd térségében megvalósuló elemeiről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

33.) napirend

Javaslat  a  „Zöld  Forrás”  pályázat  keretében  beszerzett  szelektív 
hulladékgyűjtésre alkalmas eszközök üzemeltetésre történő átadására

Erdősi  János mint  már  az  előző  hozzászólásában  is  jelezte,  a  Pénzügyi,  a 
Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a 
„B”  változatot  javasolja  elfogadásra.  Mégpedig  úgy,  hogy  a  javaslatot 
kiegészítették  harmadik  pontként  azzal,  hogy  „Meg  kell  vizsgálni  a  „Zöld 
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Forrás”  pályázat  keretében  beszerzett  eszközök  ÓHG  Kft.  részére  történő 
elidegenítésének lehetőségét a támogató előzetes jóváhagyásának kikérésével.” 
Ez a  pont  korábban nem szerepelt  a  javaslattervezetben.  A bizottságok azért 
fogadták  el  ezzel  a  kiegészítéssel  a  határozati  javaslatot,  hogy  2007.  év 
januárjától az új testületnek módja legyen – ha úgy dönt – a járművet úgy átadni 
az  ÓHG Kft-nek,  hogy  tagi  kölcsönként,  vagy  tőkeemelésként  beszámításba 
kerülhessen az értéke. 

Benedek Mihály javasolja - elfogadva a bizottságok álláspontját -, hogy az ÓHG 
Kft.  Társasági  szerződésének  8.2.(j)  pontja  értelmében,  mely  megegyezik  a 
gazdasági  társaságokról  szóló  törvény  megfelelő  pontjában  foglaltakkal, 
miszerint  „A  taggyűlés  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  olyan  szerződés 
megkötésének jóváhagyása,  amelyet  a  társaság saját  tagjával,  ügyvezetőjével, 
vagy azok közeli hozzátartozójával köt” a határozati javaslat „B” változatának 
felelősi  köréből  kerüljön  ki  az  ÓHG  Kft.  ügyvezetője,  mert  ő  nem  lehet 
taggyűlési  felhatalmazás  nélkül  egy  szerződés  aláírására  jogosult,  a 
polgármestert  pedig  a  gazdasági  bizottság  úgyis  fel  fogja  hatalmazni  a 
taggyűlésen a szavazásra. Azt kéri tehát, hogy a „B” változat két felelősi köréből 
kerüljön ki az ÓHG Kft. ügyvezető igazgatója. Kéri, szavazzanak a módosított 
határozati javaslat elfogadásáról.   

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

355/SzÜ. 197/KH/2006.(IX.14.) számú határozat

Tárgy: A  „Zöld  Forrás”  pályázat  keretében  beszerzett  szelektív 
hulladékgyűjtésre alkalmas eszközök üzemeltetésre történő átadására

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

1.) A „Zöld Forrás”  pályázat  keretében beszerzett  szelektív  hulladékgyűjtésre 
alkalmas  eszközöket  visszamenőleges  dátummal  2006.  szeptember  5-től 
2006.  december  31-ig  az  ÓHG  Kft.  térítésmentes  használatába  adja  a 
határozati  javaslat  mellékletét  képező  üzemeltetési  szerződésben 
meghatározott feltételekkel.
Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. szeptember 20.

2.) Felhatalmazza  Ózd  Város  Polgármesterét  az  üzemeltetésre  vonatkozó 
megállapodás aláírására.
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Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. szeptember 20.

3.) Meg kell vizsgálni a „Zöld Forrás” pályázat keretében beszerzett eszközök – 
ÓHG Kft. részére történő – elidegenítésének lehetőségét a támogató előzetes 
jóváhagyásának kikérésével.
Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. november 30.

4.) A 2007.  január  1-jétől  történő  üzemeltetés  feltételeit  –  az  ÓHG  Kft-vel 
kapcsolatos  tulajdonosi  döntések  keretében  –  az  elidegenítésre  vonatkozó 
támogatói nyilatkozat figyelembevételével – kell rendezni.
Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. december 15.

197/KH/2006. (IX.14.) sz. határozat melléklete

Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészt Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., 
KSH  törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05)  mint 
megbízó  –  továbbiakban  Megbízó,  –  másrészről  az  ÓHG  Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-
011418, adószám: 13301552-2-05) mint megbízott  – továbbiakban Megbízott 
között – az alábbi feltételekkel:

1.) A Megbízó 355/SzÜ 197/KH/2006. (IX. 14.) sz. határozat alapján – 2006. 
szeptember 5-i kezdő időponttól – a Megbízott részére üzemeltetésre átadja a 
szerződés  mellékletét  képező  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő 
szelektív  hulladékgyűjtésre  alkalmas  eszközöket  a  hulladékkezelési 
közszolgáltatási feladatokat ellátó Megbízott részére.

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

3.) Az üzemeltetési szerződés 2006. szeptember 5-től 2006. december 31-ig szól.
4.) A határozott  időtartamra  kötött  üzemeltetési  szerződés  a  felek  kölcsönös 

megállapodásától függően meghosszabbításra kerülhet.
5.) A Megbízó  a  Megbízott  részére  az  üzemeltetési  időtartamára  vonatkozó 

használati díjat nem számol fel.
6.) A felek  megállapítják,  hogy a  szerződés  tárgyát  képező eszközök az  Ózd 

Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik és 5 éven belül csak a 
Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  írásbeli  hozzájárulásával 
idegeníthetők el.
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7.) A  Megbízott  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi 
eszközökről az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan 
vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részére 
a feladásokat a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral 
alátámasztani  és  ezeket  megküldeni  a  Polgármesteri  Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére.

8.) A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 
szerződés  időtartama  alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott  eszközökben 
bekövetkezett károkért.

9.) A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott gépjárműre kötelező gépjármű 
felelősség  és  CASCO  biztosítást  kötni,  a  konténerek  vagyon  védelmét 
biztosítani.

10.)A  Megbízott  felel  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon  működtetése  során 
harmadik személynek okozott károkért.

11.)A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközöket rendeltetésszerűen 
használni,  állagmegóvásáról,  karbantartásáról,  felújításáról  a  saját  költsége 
terhére gondoskodni, a használattal kapcsolatos költségeket viselni.

12.)  Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 
Ó z d, 2006. szeptember …...

….………………………… ……………………………
Megbízó Megbízott

Üzemeltetési szerződés melléklete

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 
1.,  KSH  törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05)  mint 
átadó  –  továbbiakban  Átadó,  –  másrészről  az  ÓHG  Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft.  (3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: Cg. 05-
09-011418,  adószám:  13301552-2-05)  mint  átvevő  –  továbbiakban  Átvevő 
között – alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő alábbi szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas eszközöket:
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M e g n e v e z é s Mennyiségi 
egység

Bruttó érték
(e Ft)

RENAULT  MIDLUM  22012C  VARIOPRESS 
211/10.0 típusú speciális szelektív hulladékgyűjtő 
szállítójármű

1 db 23.625

1,1 m3-es szelektív hulladékgyűjtő konténer 44 db 3.381,4
Ö s s z e s e n 27.006,4

Ó z d, 2006. szeptember …...

……………………………………. ...………………………………..
Ózd Város Önkormányzat ÓHG Kft.

átadó átvevő

34.) napirend

Tájékoztató  az  Ózdi  Kerékpáros  Egyesületben  folyó  munkáról,  az  elért 
eredményekről

Benedek Mihály köszönti Tóth Zoltán elnök urat.

Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  elolvasta,  illetve 
meghallgatta  a  tájékoztatót.  Véleménye  szerint  ez  az  egyik  olyan  egyesület, 
amely rövid idő alatt  az ország élmezőnyébe küzdötte  fel  magát.  Versenyzői 
kiemelkedő sikereket értek el, miközben egy igazi csapattá kovácsolódtak össze. 
A bizottság  gratulált  ehhez  a  munkához,  elismerését  fejezte  ki  az  egyesület 
vezetőinek és a sportolóknak. Sajnálattal olvashatták viszont, hogy az egyesület 
elnöke  megromlott  egészségi  állapota  miatt  be  kívánja  fejezni  ez  irányú 
tevékenységét.  Megnyugtató  azonban,  hogy  elnök  úr  továbbra  is  segíti  az 
egyesület  munkáját  és  –  véleménye  szerint  –  méltó  utód  van  e  posztra 
kiszemelve.  Elnök  úrnak jó  egészséget,  az  egyesületnek pedig  jó  munkát  és 
sikert kíván. 

dr. Bárdos Balázs is hangsúlyozza, hogy a Kerékpár Egyesület Ózdnak kiváló 
reklámhordozója. Az ő körzetében, Csépányon található az egyesület, és büszke 
arra, hogy 15 év alatt a Nyárjasalja úti műhelyből, kerékpár szervízből valóságos 
csoda épült ki. Gratulál a versenyzőknek és az elnök úrnak az élért sikerekhez. 
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Bertáné Várnay Ildikó hozzáteszi, ő azok közé a képviselők közé tartozik, akik 
közelebbről is megismerhették az egyesület munkáját, hiszen egyik fia is sok 
éven keresztül aktívan szerepelt. Úgy gondolja, hogy a felnövekvő gyerekek és 
szülők nevében is  meg kell  köszönni az  elnök úr  lelkiismeretes  munkáját  és 
bízik  abban,  hogy a  következő elnök is  ilyen  lelkiismeretes,  gyermekszerető 
ember lesz, aki sportszerető, kedvelő gyermekeket és tehetséges versenyzőket 
nevel a városnak.

Benedek Mihály is megköszöni azt a gondoskodást és odafigyelést, amelyet az 
egészséges életmód és versenysport összehangolása érdekében tesz az egyesület. 
Munkájukhoz további sikert, erőt, egészséget, kitartást és a következő testülettől 
ugyanolyan, vagy nagyobb anyagi támogatást kíván. 

-.-.-

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

-.-.-

35.) napirend

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

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

154/SzÜ. 198/KH/2006.(IX.14.) 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.

-.-.-
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Tájékoztató a 2006. július 27. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Benedek  Mihály kéri  a  testületet,  szíveskedjen  engedélyezni  számára  5  nap 
szabadság igénybevételét. 

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

348/SzÜ. 199/KH/2006.(IX.14.) 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. szeptember 25. és 2006. szeptember 29. között

5 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

36.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Benedek  Mihály elmondja,  hogy  az  egyebek  napirendi  pont  keretében  dr. 
Horogh Lajos lakásszövetkezet témában kíván szólni.

dr.  Horogh  Lajos előadja,  Ózdon  sok  bérlakás  volt,  amelyeket  a  bérlők 
megvettek  és  lakásszövetkezetbe  tömörültek.  A vásárlások  megtörténte  után 
maradtak közös helyiségek, felépítmények, falépítmények, valamint különböző 
gazdálkodással  kapcsolatos  helyiségek,  amelyek  a  tulajdonosok  tulajdonába 
kerültek.  Ezt  a  tulajdonosok  tudomásul  vették  és  így  működtek  a 
lakásszövetkezetek. A 2004. évi 115. tv. 11.§-a azonban kimondta, hogy a közös 
helyiségeknek,  például:  pincéknek,  lépcsőházaknak,  tetőszerkezeteknek 
szövetkezeti tulajdonba kell átmenni és e miatt az alapszabályokat módosítani 
kell. A közgyűléseket megtartották, a tulajdonosok nem hajlandók lemondani a 
korábban  pénzért  megszerzett  tulajdon  egy  részéről  úgy,  hogy  közben  az 
elkövetkezendő időkben nekik kell  majd ezeknek a  karbantartását,  felújítását 
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saját  keretükön  elvégezni.  Ha  nem  tudnak  eredményesen  alapszabályt 
módosítani,  akkor  a  végelszámolást  meg  kell  ejteni,  meg  kell  szüntetni  a 
lakásszövetkezeteket, és újakat kell létrehozni. Ebből eredően a városban nagy 
feszültségek adódnak, rendkívül zajos, rossz légkörű ülések zajlanak. Ezzel nem 
önkormányzati  problémát  kellene  megoldani,  hanem  országosat,  de  mivel  a 
testületnek  vannak  olyan  tagjai,  mint  például  a  polgármester,  vagy  az 
országgyűlési  képviselő  –  aki  éppen nincs  jelen  -,  kéri,  hogy a  parlamentbe 
továbbítsa a problémát. Az önkormányzatnak ebben ugyan tennivalója nincs, de 
tudni kell  róla,  sőt úgy tudja, jegyző úrhoz is eljutottak már az ilyen jellegű 
információk.  Véleménye szerint  mindent  meg kell  tenni,  hiszen a  parlamenti 
döntés nagyon rossz döntés volt, de egy rossz döntést is lehet módosítani, ha 
jelzik.  Van  most  épp  elég  gond,  nem szabad  a  feszültséget  tovább  fokozni. 
Ésszerű lenne tehát odafigyelni és változtatást kezdeményezni. 

Benedek  Mihály  két  reflexiót  szeretne  képviselő  úrnak  elmondani. 
Országgyűlési  képviselő  úr  bizottsági  ülésen  vesz  részt,  ezért  nincs  jelen  a 
testületi  ülésen.  A felvetett  problémával  azonban  már  ők  is  találkoztak  és 
kezdeményezték  az  információs  csatornákon  keresztül  –  mivel  a 
lakásszövetkezetre törvény vonatkozik –a törvény felülvizsgálatát, amelyet el is 
juttattak  a  parlament  megfelelő  bizottságához.  Reméli,  hogy  a  többcsatornás 
információ eredményes lesz és az októberben kezdődő rendes parlamenti ülésen 
foglalkozni  fognak  a  módosítással,  hiszen  megszokták  már,  hogy  Ózdon  a 
„félszocpollal”  és  minden  más  egyébbel  is  foglalkoznak,  és  jelzik  azokat  a 
problémákat, amelyek a gyakorlati megvalósításnál gondot okozhatnak. Most is 
éppen egy ilyen ügyben fog szombaton a miniszter úrral találkozni. Megköszöni 
képviselő úrnak a felvetését,  majd kéri  a testület  tagjait,  az ügyosztályvezető 
hölgyeket  és  urakat,  hogy 14,30 órakor  a  Tursnack Bárban fogyasszák el  az 
ebédet. Ezután a munkát megköszönve az ülést bezárja. 

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző     polgármester
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