
JEGYZŐKÖNYV

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. október 12-én 
a Városháza tanácskozótermében megtartott alakuló üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  Dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István,  Erdősi  János,  Fazekas  Zoltán,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor, 
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy 
Csaba,  Riz  Gábor,  Strohmayer  László,  Szabóné Ottmájer  Zsuzsanna,  Szalári 
István,  Tartó  Lajos,  Tóth  Csaba,  Tóth  Melinda,  Varga  Gábor,  Vitális  István, 
Zsolnai Piroska

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Fejér Levente aljegyző
dr. Mustos Lajos Ózd Városi Választási Bizottság elnöke
Vasas Ágostonné PH Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
dr. Pallagi Istvánné PH Szociális és Egészségügyi Ügyoszt. vezetője
Kispap Károly PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
dr. Babus Magdolna PH Vagyong. és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője
Kovács György városi főmérnök
Malinkó János PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
H. Szőke Marianna Polgármesteri Kabinet vezetője
Szerencsés János Ózd Városi Televízió Kht. főszerkesztője
Kb. 5 fő érdeklődő állampolgár
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály köszönti a 2006. október 1-jén megválasztott képviselőket, a 
meghívottakat és minden jelenlévőt, aki megtiszteli a képviselő-testület alakuló 
ülését. Gratulál a megválasztott képviselőknek, majd az Önkormányzati törvény 
30.  §-a,  valamint  Ózd  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata  6.  §-a  értelmében  felkéri  Strohmayer  László  képviselő  urat  a 
korelnöki teendők ellátására.

(Az ülést a polgármester eskütételéig Strohmayer László korelnök vezeti.)

Strohmayer László elmondja, őt érte az a megtisztelő feladat, hogy ezt az ülést 
levezetheti,  mivel ő a képviselő-testület jelenlegi legidősebb tagja. Köszöni a 



bizalmat,  amelynek  igyekszik  eleget  tenni.  Megragadja  az  alkalmat,  hogy 
Benedek  Mihály  polgármester  úrnak  újbóli  megválasztásához  valamennyi 
képviselő  nevében  gratuláljon,  munkájához  erőt,  egészséget,  sok  türelmet 
kívánjon.  Gratulál  a  mandátumot  szerzett  képviselőknek és  kívánja,  hogy az 
előttük álló négy évben teljes odaadással végezzék feladataikat.  Megállapítja, 
hogy  az  ülés  határozatképes,  mivel  az  ülésen  24  fő  képviselő  jelen  van. 
Javasolja, hogy a meghívóval kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg. Kéri, 
szavazzanak a meghívó mellékletében szereplő napirendek elfogadásáról.

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

Napirend:

1.) Tájékoztató a választás végleges eredményéről

Előterjesztő: dr. Mustos Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke

2.) Képviselők  mandátumának  ellenőrzése,  jelentés  a  képviselők 
mandátumának vizsgálatáról

Előterjesztő: korelnök, korjegyzők

3.) Önkormányzati képviselők eskütétele

Esküt kiveszi: dr. Mustos Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke

4.) Polgármester eskütétele

Esküt kiveszi: dr. Mustos Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke

5.) A polgármester köszöntője

Szóbeli előterjesztés: Benedek Mihály polgármester

6.) Alpolgármester(ek) választása

Előterjesztő: Benedek Mihály polgármester

7.) Javaslat az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság létszámának megállapítására, 
elnöke, titkára, tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Benedek Mihály polgármester
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8.) Ózd Város Önkormányzatának …/2006.(…) számú rendelet-tervezete Ózd 
város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
többször módosított 21/1995.(VIII.1.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Benedek Mihály polgármester

9/a.) Javaslat  a  polgármester  és  a  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló 
alpolgármester illetményének és költségátalányának, továbbá a társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíjának  és  költségátalányának 
megállapítására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

b.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjének 
megállapítására 

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

10.) Javaslat önkormányzati bizottságok létszámának megállapítására

Előterjesztő: Benedek Mihály polgármester

11.) Javaslat  a  tanácsnokok  és  további  önkormányzati  bizottságok  elnökei, 
titkárai és tagjai megválasztására

Előterjesztő: Benedek Mihály polgármester

12.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Előterjesztő: Benedek Mihály polgármester

13.) Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

Esküt kiveszi: Benedek Mihály polgármester

1.) napirend

Tájékoztató a választás végleges eredményéről

Strohmayer László felkéri  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  dr.  Mustos 
Lajos urat, szíveskedjen tájékoztatást adni a 2006. október 1-jei önkormányzati 
választás végleges eredményéről.
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dr.  Mustos  Lajos az  Ózd  Városi  Választási  Bizottság  nevében  köszönti  a 
jelenlévőket Ózd Város Önkormányzatának alakuló ülésén. A nyilvános fórum 
adta lehetőséget felhasználja arra,  hogy hivatalosan tájékoztassa a Képviselő-
testültet és a város lakosságát az önkormányzati választások lebonyolításáról és 
ismertesse  a  választás  végleges  eredményét.  A Magyar  Köztársaság  Elnöke 
2006. október 1-jére tűzte ki a polgármesterek és az önkormányzati képviselők 
általános választását. A választás egyfordulós volt, melyen a polgármester és a 
települési önkormányzati képviselők választásán túl a választópolgárok Ózdon 
voksolhattak a jelölő szervezetek 10.000-nél több lakosú településeken állított 
megyei közgyűlési listás jelöltjeire, s ezen a napon került sor a cigány, lengyel 
és  szlovák  kisebbségi  önkormányzati  választásra  is.  Az  önkormányzati 
képviselőket Ózdon a választási törvények szabályai szerint vegyes választási 
rendszerben  kellett  megválasztani,  ami  azt  jelentette,  hogy  14  egyéni 
választókerületi és 9 kompenzációs listán megszerezhető mandátumért indultak 
versenybe  a  jelöltek.  Polgármester  jelöltként  három  fő  vállalkozott  a 
megmérettetésre.  14  egyéni  választókerületben  105  fő  kérte  jelöltként 
nyilvántartásba  vételét,  többségük  (89  fő)  jelölő  szervezetek  jelöltjeként.  A 
választópolgárok  az  egyéni  választókerületekben  legkevesebb  4  jelölt  közül 
választhattak, de volt olyan választókerület is, ahol 10 jelölt indult. A bejelentett 
7 kompenzációs listán 78 jelölt szerepelt. A BAZ Megyei Közgyűlés 59 tagja 
közül  19  főt  a  10.000  lakos  feletti  települések  állampolgárai  juttathattak 
szavazataikkal a BAZ Megyei Közgyűlésbe. Ózd város választópolgárai 8 lista 
85  jelöltjére  adhatták  le  voksukat.  Október  1-jén  új  szabályozás  szerint 
kisebbségi  önkormányzati  választásokra  is  sor  került.  A  cigány  kisebbségi 
önkormányzati  választáson  19  jelölt,  a  lengyel  és  szlovák  kisebbségi 
önkormányzati  választáson  5-5  jelölt  indult  a  kisebbségi  önkormányzati 
mandátum  megszerzéséért.  A  választás  napján  a  választópolgárok  41 
szavazókörben járulhattak az urnához. A választásra jogosult választópolgárok 
száma szavazás befejezésekor 30.599 fő volt,  a  szavazatszámláló bizottságok 
10.826  szavazó  megjelenését  regisztrálták,  mely  35,37  %-os  megjelenési 
aránynak felel meg. Az önkormányzati választás a városban nyugodt légkörben, 
különösebb említésre méltó esemény nélkül, a választási eljárásról szóló törvény 
előírásainak  betartása  mellett  zajlott  le.  A  polgármester-  és  a  települési 
önkormányzati képviselők választásának eredményei ellen jogorvoslati kérelmet 
nem nyújtottak be. Mindezek alapján az Ózd Városi Választási Bizottság által 
megállapított  választási  eredményeket  véglegesnek  lehetett  nyilvánítani  és 
eleget tehetett a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) 
bekezdés  i)  pontjában  biztosított  kötelességének,  azaz  átadhatta  Ózd  város 
polgármesterének,  a  megválasztott  helyi  önkormányzati  és  a  települési 
kisebbségi  önkormányzati  képviselőknek  a  megbízólevelet.  A  választás 
eredményei már ismertek, de tisztéből adódóan ismerteti a választás végleges 
eredményét.  Ózd  város  megválasztott  polgármestere  Benedek  Mihály,  aki  a 
Magyar Szocialista Párt jelöltjeként az érvényes szavazatok 60,95 %-ával 6449 
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szavazattal nyerte el a polgármesteri tisztséget. Az egyéni választókerületben – a 
legtöbb érvényes szavazat alapján – megválasztott képviselők:

Egyéni 
választó- 
kerület

Képviselő neve Jelölő szervezet

1. Kiss Sándor Magyar Szocialista Párt
2. Zsolnai Piroska Független
3. Boda István Magyar Szocialista Párt
4. Kovácsné Keller Ildikó Magyar Szocialista Párt
5. Erdősi János Magyar Szocialista Párt
6. Szabóné Ottmájer Zsuzsanna Magyar Szocialista Párt
7. Bereczki Lászlóné Magyar Szocialista Párt
8. Tóth Melinda FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt
9. Szalári István független
10. Nagybalyi Géza Magyar Szocialista Párt
11. Bárdos István független
12. Tartó Lajos független
13. Kovács Béla független
14. Tóth Csaba független

Kompenzációs listán megválasztott képviselők ABC sorrendben:
Egyéni 
választó- 
kerület

Képviselő neve Jelölő szervezet

1. Dr. Bárdos Balázs Szövetség Ózdért Egyesület
2. Fazekas Zoltán FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt
3. Halászné Berecz Tünde Függetlenek Választási Együttműködése
4. Nyerges Tibor FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt
5. Obbágy Csaba FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt
6. Riz Gábor FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt
7. Strohmayer László Szövetség Ózdért Egyesület
8. Varga Gábor Magyar Szocialista Párt
9. Vitális István FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt
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Az  önkormányzati  rendszer  működésében  jelentős  esemény  az  új  testületek 
létrejötte,  hiszen  ez  biztosítja  a  települések  zökkenőmentes,  folyamatos 
működését.  Kívánja,  s  egyben  kéri  is,  hogy  tevékenységükkel  –  élvezve 
választóik  bizalmát  –  a  hamarosan  elhangzó  esküben  vállaltak  szerint 
eredményesen szolgálják Ózd város javát,  segítsék elő további fejlődését.  Az 
Ózd Városi Választási Bizottság és a maga nevében ismételten gratulál a felelős 
megbízatáshoz, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kíván.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 

2.) napirend

Képviselők  mandátumának  ellenőrzése,  jelentés  a  képviselők  mandátumának 
vizsgálatáról

Strohmayer László a Szervezeti  és Működési Szabályzat 6. § (1) bekezdése 
értelmében felkéri  a  két  legfiatalabb képviselőt  -  mint  korjegyzőket  –  Varga 
Gábort  és  Vitális  Istvánt  a  mandátumvizsgáló  bizottságban  való  részvételre. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ hivatkozott §-ának (2) bekezdése 
alapján a mandátumvizsgáló bizottság tagjai: a korelnök és a két legfiatalabb 
képviselő.  A  bizottság  feladata  a  képviselők  mandátumának  ellenőrzése  a 
választási  eredményjegyzőkönyvek  alapján.  A  mandátumvizsgáló  bizottság 
tagjainak mandátumát az SZMSZ 6. § (3) bek. alapján az elsőnek igazolt három 
képviselőből álló bizottság vizsgálja meg, akik: dr. Bárdos Balázs, Bárdos István 
és  Bereczki  Lászlóné  képviselők.  Felkéri  őket  a  korelnök  és  a  korjegyzők 
mandátumvizsgálatának  lefolytatására,  a  képviselőket  pedig  megkéri 
személyazonosságuk igazolására szolgáló okmányuk előkészítésére.
A mandátum ellenőrzés idejére szünetet rendel el.

(SZÜNET UTÁN)

Strohmayer  László korelnök  ismerteti  a  mandátumvizsgálat  eredményét  a 
jegyzőkönyv alapján, mely szerint a mandátumvizsgáló bizottság megvizsgálta a 
2006.  október  1-jei  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek 
választásán  megválasztott  polgármester  és  a  képviselők  mandátumát.  A 
választási eredményjegyzőkönyvek, a megbízólevelek és a képviselők személyi 
igazolványa  alapján  a  bizottság  megállapította,  hogy  a  megválasztott 
polgármester és a képviselők érvényes mandátummal rendelkeznek. (Az erről 
szóló jegyzőkönyveket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.) Kéri a szavazást 
a jelentés elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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200/KH/2006.(X.12.) számú határozat

Tárgy: Jelentés a képviselők mandátumának vizsgálatáról

A Képviselő-testület a  képviselők mandátumának vizsgálatáról szóló jelentést 
elfogadja.

3.) napirend

Önkormányzati képviselők eskütétele

Strohmayer László tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzati 
törvény 19. § (1) bekezdése alapján a települési képviselők az alakuló ülésen 
esküt  tesznek.  Felkéri  dr.  Mustos  Lajos  urat,  a  Helyi  Választási  Bizottság 
elnökét, hogy a képviselőktől szíveskedjen az esküt kivenni.

A Képviselő-testület tagjai leteszik az esküt.

4.) napirend

Polgármester eskütétele

Strohmayer  László tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 32. §-a 
értelmében a polgármester tagja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 
határozatképessége,  döntéshozatala,  működése  szempontjából  települési 
képviselőnek tekintendő,  a polgármester  a Képviselő-testület  előtt  tesz esküt. 
Felkéri  dr.  Mustos  Lajos  urat,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  hogy 
Benedek Mihály polgármester úrtól szíveskedjen az esküt kivenni. 

Benedek Mihály polgármester úr a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt.

Strohmayer László bejelenti, hogy a Képviselő-testület megalakult. 

Strohmayer  László  korelnök  az  ülés  vezetését  átadja  Benedek  Mihály 
polgármester úrnak.

5.) napirend

A polgármester köszöntője 

Benedek  Mihály polgármesteri  köszöntője:  „Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim, 
kedves Vendégeink!
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„Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az 
első lépcsőfokot” – mondta Martin Luther King. Az első lépcsőfok megtétele 
előtt  állunk,  ez alkalomból köszöntöm Önöket,  Ózd város önkormányzatának 
frissen  megválasztott  tagjait.  Valamennyien  tudjuk,  nem  véletlenül  vagyunk 
most itt. Bizalmat kaptunk, amely nagy felelősséget ró mindannyiunkra. 
Bizalmat  kaptunk,  ami  nagy  erőt  adhat  nekünk.  Neki  kell  kezdenünk  a 
munkának, tenni a dolgunkat, ahogy azt elvárják tőlünk.
A lépcsősor  ugyanis  nagyon  magas,  a  teendő  pedig  rengeteg.  Vannak  szép 
álmaink, és szerencsére terveink is, amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a szép 
álmokat.   A legfontosabbat  nagyon tömören talán  így  fogalmazhatnám meg: 
mindenütt jó, de nekünk legjobb legyen itthon.
Ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is, mert 
egy jó és tartalmas élet lehetőségei vannak meg nálunk, Ózdon.
Az  a  feladatunk  nekünk,  a  települést  vezető  önkormányzat  tagjainak,  hogy 
hozzátegyük mindazt a város életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet.
Sokfelé láthatjuk, hogy ez néha menyire kevés. De azt is, hogy ez milyen sok is 
tud lenni.
„Aki csinálni akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar csinálni semmit, talál 
rá mentséget.”
Ez  egy  cseh  közmondás,  sajnos  nem  én  találtam ki.  De  rengeteg  igazságot 
hordoz, amit munkánk során mindig igyekeznünk kell szem előtt tartani. 
Az előző négy évben azt szerettük volna bebizonyítani, hogy Ózdon nemcsak 
lakni,  de  élni  is  érdemes,  ezért  minden  döntésünket  a  dinamikus  fejlődés 
szellemében hoztuk.  Új szellemiséggel  vágtunk a  munkába,  mert úgy véltük, 
csak így van esélyünk a fejlettebb országrészekhez való felzárkózásra.
Ezt a szellemiséget folytatni kell, hiszen nagyon sok olyan dolgot indítottunk el, 
ami egyetlen ciklus alatt nem valósulhat meg. A város, a kistérség fejlesztési 
koncepciója hosszú távú feladatokat ölel fel, épp ezért rendeltük alá már eddig is 
lépéseinket  a  kiszámítható  fejlődésnek.  Így  változott  meg jelentősen  a  város 
arculata, gyarapodott a vagyona, számos új értéket teremtettünk, jó néhány, a 
lakosság számára is fontos felújításra, beruházásra is sort kerítettünk.
Érthető tehát,  hogy az elkövetkező négy év feladatai miért  is  adottak, hiszen 
szervesen illeszkednek a már megtett úthoz: tovább kell fejleszteni Ózdot, hogy 
az itt élők mindennapjait a gondoskodás és a biztos jövő kísérje.
Kiemelt szerepet kap a családok, a városban élő emberek életkörülményeinek 
javítása.  Ennek  érdekében  –  pályázati  pénzek  igénybevételével  –  folytatni 
fogjuk a városrehabilitációt, az útfelújítási programot, a bérlakások építését, a 
város  szebbé  tételét,  meg  szeretnénk  valósítani  a  teljes  csatornázottságot, 
modern sport- és szabadidőközpontot hozunk létre.
Tudjuk, hogy a meglévő munkahelyek megőrzésén túl milyen nagy hangsúlyt 
kell fektetnünk az új munkahelyek létrehozására is, mégpedig oly módon, hogy 
Ózdot minél vonzóbbá tegyük a befektetők számára. Ehhez az önkormányzat 
elsősorban  vállalkozóbarát  gazdasági  környezet  megteremtésével,  a 
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munkahelyteremtő  beruházásokhoz  szükséges  területi  feltételek  biztosításával 
tudott  már  eddig  is  hozzájárulni.  Ennek  jegyében  a  Sajóvárkony-Tábla 
térségében elhelyezkedő 27 hektáros iparterületet tettük befektetésre alkalmassá 
az infrastruktúra megépítésével,  illetve a megközelítést elősegítő körforgalom 
építésével. 
A Nemzeti  Fejlesztési  Terv  projektleltára  számos,  Ózd  megközelíthetőségét 
javító  fejlesztést  vett  tervbe.  Az  ütemezett  projektek  között  már  ott  van  a 
Bánréve-Sajópüspöki  elkerülő  útszakasz  az  új  Sajó  híddal,  a  miskolci 
megközelítési irányt javítja Sajószentpéter, Kazincbarcika elkerülése, valamint a 
Sajószentpéterig megépítendő négysávos út. 
Számunkra ugyanilyen fontos a 21. sz. főút korszerűsítése is, ami a Budapestre 
való eljutást gyorsíthatja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A lépcsősor  tehát  előttünk áll.  Hogy mennyire  leszünk sikeresek  így  együtt, 
nagyon  sok  dologtól  függ.  A  törvényi  szabályozástól,  az  országos 
költségvetéstől, és függ a város anyagi helyzetétől.
Egy  dolog  azonban  már  most  is  biztos:  ha  előre  akarunk  jutni,  minden 
képviselőre szükségünk van, hiszen össze kell fognunk, együtt kell dolgoznunk. 
Össze kell dolgoznunk mindenkivel, aki hajlandó együttműködni, aki hajlandó a 
városlakók ügyét bármilyen más szempontnál, érdeknél előbbre helyezni.
Négy esztendővel  ezelőtt  is  azt  mondtam, hogy én  nem egy párt,  hanem az 
ózdiak  polgármestere  kívánok  lenni.  Most  sem  mondok  mást,  és  most  sem 
ajánlok  mást,  mint  akkor.  Békejobbot,  ha  úgy  tetszik  békebalt  kínálok 
mindenkinek, aki hajlandó követni közös céljaink megvalósítása érdekében.
Engedjék meg, hogy egy ciprusi közmondással kívánjak mindenkinek erőt és 
kitartást az előttünk álló sok munkához:
„Az, aki azt hiszi, hogy boldogul a többiek nélkül, téved, de az, aki azt hiszi, 
hogy a többiek nem tudnak boldogulni nélküle, még nagyobbat hibázik.”
Köszönöm, hogy meghallgattak.”

6.) napirend

Alpolgármester(ek) választása

Benedek Mihály ismerteti, a Képviselő-testület az alpolgármesterek számát 2 
főben határozta meg. Az alpolgármesterek választása az Önkormányzati törvény 
12. § (4) bekezdése alapján zárt ülés keretében, a 34. § (1) bekezdés alapján a 
polgármester javaslatára titkos szavazással,  minősített  többséggel történik.  Az 
általa javasolt  személyek a nyílt  ülés tartásához hozzájárultak.  Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a szavazógép csak a végeredményt rögzíti titkos szavazásnál, 
a  személyenkénti  voksokat  nem.  A  következő  javaslatot  teszi  az 
alpolgármesterek személyére: 
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1.) Foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármesternek  Kiss  Sándor 
képviselőt,

2.) Társadalmi  megbízatású  alpolgármesternek  dr.  Bárdos  Balázs  képviselőt 
javasolja

megválasztani.  Kérdezi  Kiss  Sándort  és  dr.  Bárdos  Balázst,  hogy  a  jelölést 
elfogadják-e?

Kiss Sándor a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét.

dr. Bárdos Balázs a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak Kiss Sándor foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alpolgármesternek történő megválasztásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Kiss Sándort 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak dr. Bárdos Balázs társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek történő megválasztásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett dr. Bárdos 
Balázst társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.

Fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

201/KH/2006.(X.12.) számú határozat

Tárgy: Alpolgármesterek választása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kiss Sándor képviselőt foglalkoztatási jogviszonyban álló, 
dr. Bárdos Balázs képviselőt társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek megválasztja.

-.-.-

Benedek Mihály tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az általános helyettesi 
feladatok ellátásával Kiss Sándort, az ő távollétében dr.  Bárdos Balázst fogja 
megbízni. A továbbiakban elmondja, a 7.) napirend – Javaslat az Ügyrendi és 
Igazgatási  Bizottság  létszámának  megállapítására,  elnöke,  titkára,  tagjai 
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megválasztására  -  tárgyalásához  zárt  ülést  rendel  el.  (Anyaga  külön 
jegyzőkönyvben)

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  az  ülés  vezetését  átadja  Kiss  Sándor 
alpolgármester úrnak.

8.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának…/2006.(….) sz. rendelet-tervezete az Ózd Város 
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször 
módosított 21/1995.(VIII.1.) sz. rendelete módosításáról

Kiss  Sándor megkérdezi  polgármester  urat  -  mint  előterjesztőt  -,  hogy  a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítására  vonatkozóan  van-e  szóbeli 
kiegészítése.

Benedek  Mihály elmondja,  a  rendelet-tervezet  jelenlegi  módosítása  az  új 
felálláshoz  igazítja  hozzá  az  érvényben  lévő  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatot.  Ez a  módosítás  nem helyettesíti  azt  a  módosítást,  amelyet  egy 
későbbi időpontban – 6 hónapon belül – fognak előterjeszteni.

Kiss Sándor kéri az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnökét, véleményezze az 
előterjesztést.

Nagybalyi Géza ismerteti, az önkormányzati törvény értelmében a Képviselő-
testület  működésének  részletes  szabályait  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatáról szóló rendeletében, az SZMSZ-ben határozza meg. A választást 
követően  létrejött  új  Képviselő-testület  előzetes  egyeztetéseket  követően 
szervezetét  kisebb  mértékben  át  kívánja  alakítani,  csökkenteni  kívánja  a 
bizottságok számát, meg kívánja változtatni a tanácsnoki tisztségek egy részét, 
és a kisebbségekre vonatkozó törvénymódosítások miatt a jogszerű működéshez 
szükségesek kisebb pontosítások már  az  alakuló  ülésen.  A Képviselő-testület 
létszáma  26  főről  24  főre  csökkent,  a  megszűnt   kedvezményes  kisebbségi 
mandátumok  miatt.   A javaslat  a  képviselők,  elnökök,  tagok,  tanácsnokok 
részére tiszteletdíj megállapítását javasolja, természetbeni juttatást nem, mivel a 
buszbérletek  pénzbeli  megváltására  már  nincs  lehetőség.  Az  SZMSZ  1.  sz. 
melléklete  kicserélésre  került  a  jogszabályi  hivatkozás  miatt,  amellyel  az 
illetményalap pontosításra került. A javaslatban mind a képviselői alapdíj, mind 
pedig  az  elnökök,  tanácsnokok  és  bizottsági  tagok  részére  az  adható 
tiszteletdíjak maximuma szerepel. A tanácsnokok száma nem változik, azonban 
két  új  tanácsnoki  tisztség  kerül  beiktatásra,  a  peremkerületi  és 
városrehabilitációs,  illetve  a  városimázsért  és  közművelődésért  felelős 
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tanácsnoki tisztség. Ezzel egyidejűleg megszűnik a városfejlesztési,  illetve az 
Európai  Uniós  csatlakozásért,  regionális  kapcsolatokért  felelős  tanácsnoki 
tisztség.  Mivel  a  Képviselő-testület  nem  választ  Kisebbségi  Bizottságot,  az 
SZMSZ erre  vonatkozó pontja,  illetve a  feladatát  meghatározó rész hatályon 
kívül helyezésre kerül. Ez a módosítási javaslat nem helyettesíti a Szervezeti és 
Működési  Szabályzat  átfogó  felülvizsgálatát.  Az  Ügyrendi  és  Igazgatási 
Bizottság   az  említett  módosításokkal  egyetért,  a  képviselő-testületnek 
elfogadását javasolja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
22/2006.(X.13.) számú rendeletét
Ózd Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/1995. (VIII.1.) számú rendelete módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Ózd  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
21/1995. (VIII. 1.) számú rendeletét (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §

Az SZMSZ 3. §-ának első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Képviselő-testület  tagjainak  létszáma  24  fő,  névsorát  az  SZMSZ  l.  sz. 
függeléke tartalmazza.”

2. §

Az SZMSZ 10. § (1) bekezdésének  g. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„g., a települési  kisebbségi önkormányzatok elnökeit, mint az adott kisebbségek 
helyi szószólóit.”

3. §

Az SZMSZ 12. §  (3) és (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
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„(3) A munkaterv összeállítása előtt javaslatot kell kérni:

a., a képviselő-testületi tagoktól,
b., a Képviselő-testület bizottságaitól,
c., a települési  kisebbségi önkormányzatoktól.”

„(7) A munkatervet meg kell küldeni a képviselőknek, a munkatervben érintett 
előterjesztőknek, a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeinek, valamint 
a BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi Képviselete vezetőjének.”

4. §

Az SZMSZ 41. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(4)  A Képviselő-testület  a  települési  képviselőnek,  a  bizottság  elnökének,  a 
bizottság  tagjának,  a  tanácsnoknak  és  a  nem  képviselő  bizottsági  tagnak 
tiszteletdíjat  állapít  meg.  Ezek  mértékét  az  SZMSZ  1.  számú  melléklete 
tartalmazza.”

5. §

Az SZMSZ  42. §  (1) bekezdés b. és  c. pontja helyébe  az alábbi szöveg lép:

    „b.) peremkerületi és városrehabilitációs,
c.) városimázsért és közművelődésért felelős”

6. §

Az SZMSZ 59. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(7) A Polgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályai – jogszabályok keretei között 
–  segítik  a  települési  kisebbségi  önkormányzatok  munkáját  az  ügyrendben 
foglaltak szerint.”

7. §

Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

8. §

Az SZMSZ 4. számú mellékletének III. és IV. pontja helyébe az alábbi szöveg 
lép:
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„III. Peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok:

 A peremterületek fejlesztése érdekében kapcsolatot tart  a peremkerületi 
képviselőkkel.

 A képviselőtestület éves munkatervéhez javaslatot készít a peremkerületi 
fejlesztések vonatkozásában.

 Az éves  költségvetési  koncepció,  rendelet-tervezet  elkészítéséhez  –  az 
érintett peremkerületi képviselőkkel történt egyeztetés, illetve jelentkező 
igények alapján – koordinál,  figyelemmel az arányos területi  fejlesztés 
elvére.

 Az  éves  költségvetési  koncepció,  rendelet-tervezet,  önkormányzati 
rendeletek  kimunkálása  kapcsán  előzetesen  egyezteti  a  beruházási, 
felújítási  (karbantartási)  feladatokra  vonatkozó,  peremterületeket  érintő 
elgondolásokat.

 Részt  vesz  –  meghívás  alapján  –  településrészi  gyűléseken,  lakossági 
fórumokon.

 Koordinálja  az  éves  költségvetésben  a  peremterületek  fejlesztésére 
megállapított előirányzatok teljesítését.

 Koordinálja a településrészi bizottságok munkáját,  ellenőrzi a pénzügyi 
kereteik elosztását és felhasználását.

 Javaslatot  tesz  a  városfejlesztés,  területhasználat,  építési,  városképi 
követelmények  helyi  szabályozására,  az  önkormányzati  beruházások 
városfejlesztési szempontjainak kihatásaira.

 Javaslatot tesz a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, 
megóvására, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.

 Közreműködik  felkérés  alapján  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési 
Bizottság  és  a  Képviselőtestület  által  a  tevékenységi  területén 
kezdeményezett  vizsgálatok  lebonyolításában,  tájékozódik,  elemzéseket 
készít.

 Kapcsolatot tart a helyi, nem önkormányzati városvédő szervezetekkel. 
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 Összegyűjti  a  képviselők és  az  érintett  szakterületek  részéről  felmerült 
városrehablitációs igényeket.

 Rangsorolja  és  véleményezi  az  illetékes  bizottságok  elé  döntésre 
beterjesztett városrehabilitációs igényeket.

 Koordinálja  a  képviselők  és  az  érintett  szakterületek  közötti 
együttműködést.”

„IV. Városimázsért és közművelődésért felelős tanácsnok:

 Javaslatot  ad  a  képviselő-testületnek,  valamint  a  témában  érintett 
bizottságoknak az éves munkatervük összeállításához, előkészíti a városi 
imázs és a közművelődés tárgykörébe tartozó feladatokat és segíti azok 
megvalósítását.

 Tanácsot  ad  az  önkormányzat  városimázs-keretének  felosztására 
vonatkozóan.

 Koordinátorként segíti a közművelődés területén működő és a városimázs 
alakításában érintett intézmények, szervezetek, szakemberek munkáját.

 Segít  a  kulturális  civil  szerveződések  tevékenységének 
összehangolásában,  kapcsolatrendszerük  kiterjesztésében,  helyi, 
regionális,  országos  és  nemzetközi  szerepvállalásuk  erősítésében.  E 
tárgykörben  együttműködik  a  civil  kapcsolatokért  és  a  nemzetközi 
kapcsolatokért felelős tanácsnokokkal.

 Részt  vesz  Ózd  város  középtávú,  a  térségi  művelődéspolitikával 
harmonizáló  közművelődési  koncepciójának  kidolgozásában  és 
végrehajtásában.

 Az  érintett  szakemberekkel  együttműködve  elkészíti  a  városi  imázs 
egységes szemléletű, a térségi adottságokhoz is alkalmazkodó fejlesztési 
koncepcióját, illetve koordinálja annak teljesítését.

 Aktívan  közreműködik  a  város  arculatának  fejlesztésében,  a  települést 
fémjelző  nagyrendezvények,  ünnepi  programok  összeállításában,  a 
propaganda anyagok elkészítésében és terjesztésében.

 Elősegíti a hagyományossá vált események, rendezvények továbbélését, 
támogatja az új, értékteremtő kezdeményezéseket.
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 Részt  vesz  a  hivatalos  települési  honlap  tartalmának  összeállításában, 
küllemének formálásában.

 Közművelődési, illetve városimázs témakörben szükség szerint képviselő-
testületi előterjesztést készíthet.”

    9. §

Az SZMSZ 1. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép.

10. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az SZMSZ  10. 
§ (1) bekezdésének a. pontja, a  43. § (1) bekezdés j. pontja, valamint  2. sz. 
mellékletének X. pontja hatályát veszti.

„1. sz. melléklet

A Képviselő-testület tagjai és a
nem képviselő bizottsági tagok díjazása

Tiszteletdíj

1. A Képviselő tiszteletdíja (alapdíja) a Ktv . 43. § (1) bekezdése és a 2003. 
évi  XLV.  törvény  128.  §-a  szerint  megállapított  illetményalap  és  2.2 
szorzószám szorzataként megállapított összeg.

2. Bizottsági elnök tiszteletdíja alapdíj + alapdíj 90 %-a
(több tisztség, bizottsági tagság esetén is)

3. Tanácsnok tiszteletdíja alapdíj + alapdíj 90 %-a
(több tisztség, bizottsági tagság esetén is)

4. Bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja alapdíj + alapdíj 45 %-a
(több tisztség, bizottsági tagság esetén is)

5. Bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja alapdíj 45 %-a

A tiszteletdíjat 100 Ft-ra kerekítve kell kifizetni.
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„1. számú függelék

A Képviselő-testület névjegyzéke

Benedek Mihály polgármester

Dr. Bárdos Balázs
Bárdos István
Bereczki Lászlóné
Boda István
Erdősi János
Fazekas Zoltán
Halászné Berecz Tünde
Kiss Sándor 
Kovács Béla
Kovácsné Keller Ildikó
Nagybalyi Géza
Nyerges Tibor
Obbágy Csaba
Riz Gábor
Strohmayer László
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna
Szalári István
Tartó Lajos
Tóth Csaba 
Tóth Melinda
Varga Gábor
Vitális István
Zsolnai Piroska”

9.) Napirend

a) Javaslat  a  polgármester  és  a  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló 
alpolgármester  illetményének  és  költségátalányának,  továbbá  a  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíjának  és  költségátalányának 
megállapítására 

b.) Javaslat  a  társadalmi  megbízatású alpolgármester  hivatali  munkarendjének 
megállapítására

Kiss  Sándor a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  törvény, 
valamint Ózd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 21/1995.(VIII.1.) rendelet alapján a polgármester és az alpolgármesterek 
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illetményére az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke tesz javaslatot. Ennek 
alapján  a  polgármester  összegszerű  illetményére  és  költségátalányára 
vonatkozóan  felkéri  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  elnökét,  tegye  meg 
javaslatát.

Nagybalyi  Géza a vonatkozó  jogszabályok  értelmében  a  polgármester 
illetményéről  a  Képviselő-testületnek  az  alakuló  ülésen  kell  dönteni.  A 
polgármester illetményét a köztisztviselőkre vonatkozó törvényben megállapított 
illetményalap, és egy meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kell 
megállapítani,  amely  a  megválasztását  megelőző  polgármesteri  illetménye 
összegénél nem lehet kevesebb.  A polgármester és az alpolgármesterek részére 
igazolt költségeik fedezésére költségátalány is megállapítható. A polgármester és 
az alpolgármesterek írásban kérték a költségátalány megállapítását. Az Ügyrendi 
és  Igazgatási  Bizottság  fentiek  alapján  javasolja,  hogy  a  Képviselő-testület 
Benedek  Mihály  polgármester  illetményét -  a  korábbi   illetményének 
megfelelően  -  2006.  október  2.  napjától  538.700,-  Ft/hó  összegben, 
költségátalányát pedig -  a korábbi költségátalányának megfelelően -   161.610,- 
Ft/hó összegben állapítsa meg. Ezzel megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Benedek  Mihály bejelenti  személyes  érintettségét,  a  szavazásban  nem  vesz 
részt.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Benedek  Mihály  polgármester  illetményének 
megállapítására. 

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  Benedek  Mihály 
polgármester illetményének megállapítására tett javaslatot elfogadja.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Benedek  Mihály  polgármester 
költségátalányának megállapítására. 

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  Benedek  Mihály 
polgármester költségátalányának megállapítására tett javaslatot elfogadja.

Fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

203/KH/2006.(X.12.) számú Határozat

Tárgy:  Benedek  Mihály  polgármester  illetményének  és  költségátalányának 
megállapítása 

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról 
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szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) és 4/A. § (3) bekezédse alapján – a 2003. 
évi XLV. tv. 128. §-ára tekintettel -  Benedek Mihály polgármester illetményét 
2006. október 2. napjától

538.700,- Ft/hó

összegben,

költségátalányát pedig a Ptv. 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 30 %-ában,

161.610,- Ft/hó
összegben állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

/Kiss  Sándor  alpolgármester  az  ülés  vezetését  visszaadja  Benedek  Mihály 
polgármester úrnak./

Kiss Sándor bejelenti személyes érintettségét, nem vesz részt a szavazásban.

Benedek  Mihály az  előzőekhez  hasonlóan  kéri  az  Ügyrendi  és  Igazgatási 
Bizottság  elnökét,  tegye  meg  javaslatát  a  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló 
alpolgármester  illetményének  és  költségátalányának  összegszerű 
megállapítására.

Nagybalyi Géza ismerteti, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester 
illetményét  úgy  kell  megállapítani,  hogy  az  ne  érje  el  a  polgármester 
illetményét. Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság  javasolja, hogy  a Képviselő-
testület  Kiss  Sándor alpolgármester  illetményét –  korábbi  illetményének  és 
költségátalányának megfelelően – a polgármester illetményének 89,9 %-ában, 
484.300,-  Ft/hó  összegben,  költségátalányát  pedig  illetménye  19  %-ában 
92.017,- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak Kiss Sándor foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alpolgármester illetményének megállapítására. 

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  Kiss  Sándor 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester illetményének 
megállapítására tett javaslatot elfogadja.
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak Kiss Sándor  foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alpolgármester költségátalányának megállapítására. 

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  Kiss  Sándor 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester költségátalányának 
megállapítására tett javaslatot elfogadja.

Fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

204/KH/2006.(X.12.) számú határozat

Tárgy: Kiss  Sándor  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester 
illetményének és költségátalányának megállapítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról 
szóló  módosított  1994.  évi  LXIV. törvény 3.  §.  (5)  és  4/A.  §  (3)  bekezdése 
alapján  –  a  2003.  évi  XLV.  tv.  128.  §-ára  tekintettel  -  Kiss  Sándor 
alpolgármester  illetményét  –  a  polgármester  illetménye 89,9  %-ában -  2006. 
október 13. napjától

484.300,- Ft/hó
összegben,

költségátalányát pedig a Ptv. 18. § (2) bekezdése alapján tiszteletdíja 19 %-
ában 

92.017,- Ft/hó

összegben állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek  Mihály az  előzőekhez  hasonlóan  kéri  az  Ügyrendi  és  Igazgatási 
Bizottság elnökét, tegye meg javaslatát a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségátalányának összegszerű megállapítására.

Nagybalyi Géza ismerteti, a  Képviselő-testületnek a társadalmi megbízatású 
alpolgármester  részére  tiszteletdíjat  kell  megállapítani.  Az  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottság  javasolja,  hogy  a  Képviselő-testület  dr.  Bárdos  Balázs 
alpolgármester  tiszteletdíját a  helyi  önkormányzati  Képviselő-testület  által 
megállapított illetményalap 5.62-szeres szorzataként 224.200 Ft/hó összegben, 
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költségátalányát  pedig   tiszteletdíja  19  %-ában   42.598,-  Ft/hó  összegben 
állapítsa meg.
A  továbbiakban  elmondja a vonatkozó  jogszabályok  alapján  a  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  hivatali  munkarendjét  –  figyelemmel  más 
foglalkoztatási jogviszonyára – a Képviselő-testületnek kell  meghatározni. Az 
eddigi  tapasztalatokat  és  a  tisztségviselői  ügyfélfogadás  rendjét  és  főállását 
figyelembe véve heti 20 órában  célszerű megállapítani munkarendjét, melyből 6 
órát  pénteken,  a  fennmaradó  időt  pedig  a  polgármesterrel  történt  egyeztetés 
alapján kell eltöltenie. 

dr. Bárdos Balázs bejelenti személyes érintettségét,  a szavazásban nem vesz 
részt.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak dr. Bárdos Balázs társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására. 

A Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  dr.  Bárdos  Balázs 
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíjának megállapítására 
tett javaslatot elfogadja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak dr. Bárdos Balázs társadalmi megbízatású 
alpolgármester költségátalányának megállapítására. 

A Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  dr.  Bárdos  Balázs 
társadalmi  megbízatású  alpolgármester költségátalányának 
megállapítására tett javaslatot elfogadja.

Fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

205/KH/2006.(X.12.) számú határozat

Tárgy: Dr.  Bárdos  Balázs  társadalmi  megbízatású  alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról 
szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4. §. (1) és (2) bekezdése alapján – a 
2003. évi XLV. tv. 128. §-ára tekintettel  –  dr. Bárdos Balázs alpolgármester 
tiszteletdíját 2006.  október 13.  napjától –  a  helyi  önkormányzati  Képviselő-
testület által megállapított illetményalap 5.62-szeres szorzataként 

224.200,- Ft/hó

összegben,
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költségátalányát pedig a Ptv. 18. § (2) bekezdése alapján tiszteletdíja 19 %-
ában 

42.598,- Ft/hó

összegben állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek Mihály kéri, szavazzanak dr. Bárdos Balázs hivatali munkarendjének 
megállapítására vonatkozó határozat elfogadásáról.

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

206/KH/2006.(X.12.) számú Határozat

Tárgy: A  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  hivatali  munkarendjének 
megállapítása

A Képviselő-testület  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbiak 
szerint jóváhagyja:

A társadalmi megbízatású alpolgármester  hivatali  munkarendjét  –  figyelembe 
véve  fennálló  foglalkoztatási  jogviszonyát  –  heti  20  órában  állapítja  meg, 
melyből 6 órát pénteken a Polgármesteri Hivatalban, a fennmaradó időt pedig a 
polgármesterrel történt egyeztetés alapján kell eltöltenie.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

10.) Napirend

Javaslat önkormányzati bizottságok létszámának megállapítására

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  előzetesen 
kiküldött előterjesztés tartalmazza a bizottságok létszámát. 
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Nagybalyi  Géza elmondja,  az Ügyrendi és  Igazgatási  Bizottság a napirendet 
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

207/KH/2006.(X.12.) számú Határozat

Tárgy: Önkormányzati bizottságok létszámának megállapítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága tagjainak számát 5 főben
Pénzügyi Bizottsága tagjainak számát 5 főben
Gazdaságfejlesztési Bizottsága tagjainak számát 7 főben
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottsága tagjainak számát 7 főben
Művelődési és Oktatási Bizottsága tagjainak számát 5 főben
Ifjúsági és Sport Bizottsága tagjainak számát 7 főben
Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Bizottsága tagjainak számát 5 főben
Közrendvédelmi Bizottsága tagjainak számát 5 főben

határozza meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

-.-.-

A Képviselő-testület  a  11.)  napirendet  zárt  ülés  keretében  tárgyalja,  anyaga 
külön jegyzőkönyvben.

-.-.-

12.) Napirend

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  helyi  önkormányzati 
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. (96.) törvény 
10/A. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a megbízólevelének 
átvételétől, majd ezt követően minden év január l-jétől számított 30 napon belül 
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vagyonnyilatkozatot  köteles  tenni.  A  képviselő  saját  vagyonnyilatkozatához 
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének  a  melléklet  szerinti  vagyonnyilatkozatát.  A vagyonnyilatkozat 
tételének  elmulasztása  esetén  –  annak  benyújtásáig  –  az  önkormányzati 
képviselő – a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV.(65.) törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem 
részesülhet. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzat alapján 
az Ügyrendi  és  Igazgatási   Bizottság tartja  nyilván és  ellenőrzi.  A képviselő 
vagyonnyilatkozata  nyilvános, a képviselő hozzátartozójának  nyilatkozata nem 
nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés 
céljából. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottságnál  bárki  kezdeményezheti.  Az  eljárás  eredményéről  a   bizottság 
tájékoztatja  a  soron  következő  ülésen  a  Képviselő-testületet.  A 
vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás  során  a  bizottság  felhívására  a 
képviselő  köteles  saját,  illetve  a  hozzátartozója  vagyonnyilatkozatában 
feltüntetett  adatokra  vonatkozó  azonosító  adatokat  haladéktalanul  írásban 
bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat 
az  eljárás  lezárását  követő  nyolc  napon  belül  törölni  kell.  Az  Ügyrendi  és 
Igazgatási Bizottság az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat kezelésére, 
nyilvántartására és ellenőrzésére egy szabályzatot állított össze, mely szabályzat 
alapján végzi ez irányú tevékenységét. A konkrét technikai tevékenység ellátását 
az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezési Ügyosztálya végzi. Felhívom a 
képviselők  figyelmét,  hogy  a  vagyonnyilatkozati  nyomtatványokat  az  ülést 
követően  már  átvehetik  a  Szervezési  Ügyosztályon.  A kitöltési,  és  leadási 
határidő  2006.  november  9-e.  Kéri  az  időpont  pontos  betartását.  A kitöltött 
vagyonnyilatkozatokat a Szervezési Ügyosztályon adhatják le. Tájékoztatja az 
előző  ciklusban  is  működött  képviselőket,  hogy  a  2002-2006.  években 
benyújtott  vagyonnyilatkozataikat  vegyék  át  a  Szervezési  Ügyosztály 
dolgozóitól.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.

13.) napirend

Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

Benedek Mihály tájékoztatja a megjelent bizottsági tagokat, hogy zárt ülésen a 
Képviselő-testület döntött megválasztásukról. Működésük feltétele, hogy esküt 
tegyenek,  ezért  kéri,  hogy szíveskedjenek felállni  és  az  eskü  szövegét  utána 
mondani.

A nem képviselő bizottsági tagok az esküt letették.
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-.-.-

Benedek  Mihály felhívja  képviselő-társai  figyelmét  az  október  23-ai 
ünnepségre,  amelyre  mindenkit  tisztelettel  meghív.  A megemlékezés  délután 
15.00  órakor  az  Antalköz  József  téren  kezdődik,  16.30  órakor  a  Városi 
Művelődési  Központban  folytatódik.  Kéri  a  jeles  ünnepen  való  részvételt 
valamennyi képviselő-társától. A továbbiakban mindenkinek jó munkát, ahhoz 
erőt, egészséget kíván, az alakuló ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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