
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bereczki  Lászlóné,  Boda István,  Erdősi 
János,  Fazekas  Zoltán,  Kiss  Sándor,  Kovács  Béla,  Kovácsné  Keller  Ildikó, 
Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, 
Szalári  István,  Tóth  Csaba,  Varga  Gábor,  Vitális  István,  Zsolnai  Piroska 
képviselők

Távol  voltak: Bárdos  István, Halászné  Berecz  Tünde,  Szabóné  Ottmájer 
Zsuzsanna, Tartó Lajos, Tóth Melinda képviselők 

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási 

Ügyosztály vezetője
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Berziné Szarka Ilona PH. Igazgatási Ügyosztály ügyosztályvezető 

helyettese
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

mb. vezetője
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Ügyosztály mb. vezetője
Vámos Istvánné dr. PH. Lakosságszolgálati Ügyosztály mb. vezetője
Kovács György városi főmérnök
Seres Géza ÓVCKÖ tagja
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Lázár Lajos Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Szentkirályi László Ózdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

tűzoltóparancsnoka
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése 
határozatképes.  Tájékoztatja a jelenlévőket,  hogy előre  jelezte ülésről  történő 
távolmaradását Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Bárdos István, Halászné Berecz 
Tünde, Tartó Lajos, valamint Tóth Melinda. A napirendhez módosító javaslatot 
tesz:  6/A.)  napirendként  javasolja  az  előző  testületi  ülésen  hozott  hivatal 
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átvilágítással kapcsolatos határozati javaslat módosítását megtárgyalni, amelyet 
az  ülés  előtt  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  megtárgyalt.  Jelzi,  hogy  a 
„Javaslat  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  vezetője 
kinevezésének  meghosszabbítására”  című  előterjesztést  zárt  ülés  keretében 
fogják  megtárgyalni,  mivel  az  érintett  nem  járult  hozzá  a  nyilvános  ülésen 
történő  tárgyaláshoz.  Kéri,  szavazzanak  a  módosító  javaslatokkal  együtt  a 
napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  2007.  évi  módosított  üzleti  tervének 
elfogadására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

2.) Javaslat  az  Október  23.  tér  1.  szám  alatti  irodaépület  (ÓKÜ  volt 
üzemorvosi rendelő) I. emelet felújításának finanszírozására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

3.) Javaslat  az  önkormányzati  alapellátást  biztosító  orvosi  rendelők 
privatizálásával  kapcsolatos  elvi  állásfoglalás  kialakítására  és  a 
döntéselőkészítő feladatok meghatározására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

4.) Javaslat a Szentsimoni tűzoltó szertár ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

5.) Javaslat  az  Ózd,  Kovács-Hagyó  Gyula  úti  és  Berkenye  úti  lakások 
életveszélyes állapotának megszüntetésére

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

6.) Javaslat  a  234/KH/2005.  (X.25.)  számú –  a  B.A.Z.  Megyei  Munkaügyi 
Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) helyiségigényének elbírálására 
vonatkozó – határozat módosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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6/A.)  Javaslat  a  168/KH/2007.(VI.28.)  számú  –  Ózd  Város  Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatalának  átvilágítására  vonatkozó  tanulmány 
megrendelése – határozat módosítására

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

7.) Javaslat az Ózd, Gyújtói csomópontban Shell üzemanyagtöltő állomás, út- 
és parkoló építés engedélyezéséhez tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Előterjesztő: Polgármester

8.) Beszámoló  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Tanácsában 
végzett tevékenységről

Előterjesztő: Polgármester

 9.) Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodás 
módosítására

Előterjesztő: Polgármester

10.) Javaslat műszaki tartalom csökkentésére a Nemzetőr úti Óvoda felújítására 
elnyert ÉMRFT LEKI pályázat tárgyában

Előterjesztő: Polgármester

11.) Javaslat  a  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  helyi  képzésének 
beindításához  szükséges  berendezési  tárgyak  beszerzésének 
finanszírozására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

12.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  Felügyelő  Bizottsága  Ügyrendjének 
jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottság elnöke

13.) Javaslat a 2007. évi költségvetésben a játszóterek fejlesztésére elkülönített 
3 M Ft felhasználására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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14.) Javaslat  az  Ózdi  TÁVHŐ  Kft.  Felügyelő  Bizottsága  Ügyrendjének 
jóváhagyására

Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

17.) Javaslat  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  vezetője 
kinevezésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

-.-.-

Benedek  Mihály elmondja,  napirend  előtt  Malinkó  János  ügyosztályvezető 
kíván tájékoztatást adni az Általános Művelődési Központ műszaki állapotáról.

Malinkó  János ismerteti,  megérkezett  az  ÁMK  I.  félévi  állapotáról  szóló 
szerkezetvizsgálati  jelentés.  A leírt  anyag szerint  az  épület  mérési  pontjainak 
távolsága  növekszik,  a  szerkezet  vízszintes  mozgása  az  előző  mérésnél 
jelentősebb  mértékű.  A  szerkezet  mozgása  nem  állt  meg,  jelentős  többlet 
igénybevételnek van kitéve. A mozgás miatt az anyagfáradás veszélye fennáll. 
Fentiek  miatt  a  szerkezet  további  megfigyelése  szükséges  és  az  értékeléstől 
függően további dúcok elhelyezése vált szükségessé. Továbbra is fel kell hívni a 
figyelmet,  hogy  a  dúcok  csak  a  szerkezet  biztonságát  segítik  elő,  kitolják  a 
megerősítést 2008-ra. Július 4-én Kerényi László szakértő úr eljött a helyszínre 
és a Keller Kft. szakembereivel végigjárták azokat a pontokat, ahol megerősítés 
szükséges.  Tavaly  29  helyen  kellett  dúcolást  végezni,  akkor  96  oszlopot 
építettek be. A mostani megállapítások szerint 17 helyen kell újabb oszlopokat 
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elhelyezni.  Ez kb.  1,3 M Ft-ba kerül,  melyet  polgármester  úr saját  keretéből 
biztosít. A munkát megrendelték, a megvalósítást a jövő héten elkezdik. Kértek 
árajánlatot az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht-tól is, akik szintén 
meg fogják vizsgálni az épületet és jelentést fognak adni róla. A legjelentősebb 
viszont  az,  hogy  az  épület  a  következő  tanévben  működtethető.  Többen 
felvetették, hogy milyen kihatással járt a TESCO építkezés és mivel fog járni az 
új  uszoda  megépítésénél  a  cölöpözés.  A szakértő  azt  mondta,  hogy  ez  nem 
döngölt cölöpözés, hanem fúrt, tehát a jelenlegi épület-szerkezet mozgását nem 
fogja megnövelni, további szerkezetváltozást nem fog előidézni. 

1.) napirend

Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2007. évi módosított üzleti tervének elfogadására

Kovács Béla elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  üzleti  terv 
módosítására tett javaslatot megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja. A 
terv módosítására a 6 M Ft-os elvonás miatt  kerül sor;  az anyag tartalmazza 
mely területeken szükséges csökkenteni az ÓZDSZOLG Kht. kiadásait.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

60/SzÜ. 173/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG KHT. 2007. évi módosított üzleti tervének elfogadása

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

A Társaság 2007.évi módosított üzleti tervét a jelen határozat mellékletében fog-
laltak szerint jóváhagyja.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője
Határidő: 2007. december 31.
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2.) napirend

Javaslat az Október 23. tér 1.  szám alatti  irodaépület (ÓKÜ volt  üzemorvosi 
rendelő) I. emelet felújításának finanszírozására

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a 2106/2007.(VI.13.) sz. Korm. 
rendelettel döntés született arról, hogy az állam az üzemorvosi rendelőt és az 
Oxigéngyár területét ingyenes önkormányzati tulajdonba visszaadja Ózdnak. Az 
ehhez kapcsolódó szükséges teendőket  a  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási 
Ügyosztály el fogja végezni, amelyről tájékoztatást ad a testületnek.

Erdősi  János elmondja,  az  anyag  tartalmazza,  hogy  a  rendelőintézet 
rekonstrukciója  zavarja  jelenlegi  helyén  a  rendeléseket,  ezért  a  későbbiek 
folyamán célszerű az ügyeletet és a fogorvosi ellátást véglegesen áthelyezni a 
volt  kohászati  rendelőintézet  I.  emeletére.  A  legnagyobb  problémát  a  hat 
fogorvosi rendelő elhelyezése okozza: ennek a helyzetnek a feloldására szerepel 
az  a javaslat  az előterjesztésben,  hogy a szükséges 15,5 M Ft-ot  egyrészt  az 
ÉMÁSZ részvényekből, másrészt az Olvasó rekonstrukciónál megtakarított 3,8 
M  Ft-ból  finanszírozzák.  A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  javasolja  a 
határozati javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

396/SzÜ. 174/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az Október 23 tér 1.  szám alatti  irodaépület (ÓKÜ volt  üzemorvosi 
rendelő) I. emelet felújításának finanszírozása

A képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és ennek alapján az 
alábbi határozatot hozta.

A Képviselő-testület a fogászati szakrendelők és a központi ügyelet Október 23 
tér  1.  szám  alatti  épület  első  emeletén  történő  elhelyezéséhez  szükséges 
felújítások,  átalakítások  15.500  E  Ft-os  fedezetét  3.800  E  Ft  összegben  a 
fejlesztési céltartalék terhére, 11.700 E Ft összegben az ÉMÁSZ Rt részvényei 
után kapott osztalék többletből biztosítja. 

  
A  felújítás  lebonyolításával,  valamint  a  szakrendelők  berendezéseinek 
áttelepítésében való közreműködéssel az ÓZDINVEST Kft-t bízza meg.

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen

7



3.) napirend

Javaslat az önkormányzati alapellátást biztosító orvosi rendelők privatizálásával 
kapcsolatos  elvi  állásfoglalás  kialakítására  és  a  döntéselőkészítő  feladatok 
meghatározására 

Kovács Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottságok véleménye alapján egy új 
határozati javaslat készült, amely a kiküldött anyagban már szerepel. Mindössze 
időbeli  átütemezések  történtek  a  feladatok  sorrendjében.  A  bizottságok 
egyhangúlag támogatják a határozati javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

395/SzÜ. 175/KH/2007. (VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az önkormányzati alapellátást biztosító orvosi rendelők privatizálásával 
kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítása és a döntéselőkészítő feladatok 
meghatározása

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

1.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  részére  törvény  által  kötelező  feladatként 
meghatározott  egészségügyi  alapellátást  biztosító  orvosi  rendelők 
tulajdonjogának esetleges privatizációját – a lakossági ellátás színvonalának 
javítása  érdekében  –  szükségesnek  tartja  részleteiben  megvizsgálni.  Az 
Önkormányzat az alapellátás biztonsága érdekében a rendelők funkcionális 
kötöttsége hosszú távú garanciáinak kidolgozását és az értékesítés részletes 
feltételeinek kialakítását követően hozza meg döntéseit.

2.) Az 1.) pont szerinti döntések előkészítése érdekében a Képviselő-testület az 
alábbi feladatok végrehajtását határozza meg. 

a.) Felmérést kell készíteni – az ÓZDINVEST Kft. bevonásával - az orvosi 
rendelők  előírásoknak  megfelelő  működése  érdekében  szükséges 
felújítások műszaki tartalmáról, várható költségeiről, a megvalósításra 
ütemtervet készítve.

Felelős: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Határidő: 2007. szeptember 1.
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b.) Felmérést  kell  készíteni  az  értékesítés  feltételeinek  biztosítása 
érdekében szükséges feladatokról, azok költségeiről. 

Felelős: PH. Műszaki Ügyosztály vezetője
           PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vez.
Határidő: 2007. szeptember 1.

c.) Részletes  értékbecslést  kell  készíteni  a  b.)  pontban  jelölt  felmérést 
követően az értékesíthetőség szempontjainak megfelelően kialakítható 
egységekről.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vez.
Határidő: 2007. október 31.

d.) A  c.)  pontban  meghatározott  értékbecslések  figyelembevételével 
igényfelmérést  kell  végezni  a  rendelőkben  ellátást  végző  orvosok 
körében, a vételi szándékok megismerésére.

Felelős: PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. október 31.

e.) Elemezni kell az a-b.) pontokban megállapított költségek és a várható 
privatizációs igények realizálásából elérhető bevételek arányát.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
        PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vez.

Határidő: 2007. november 30.

3.) A 2.) a-b.) pontokban részletezett feladatok várható költségeinek fedezetére 
költségbecslések alapján készüljön előterjesztés.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. szeptemberi képviselő-testületi ülés

4.) A 2.) pontban részletezett feladatok elvégzését követően döntési javaslatokat 
kell  előterjeszteni  a  privatizációra  és  az  esetlegesen  önkormányzati 
tulajdonban maradó orvosi  rendelők körére,  a  védőnők részére  kialakított 
tanácsadók  új  épületbe  történő  áthelyezésére,  a  döntések  költségvetésre 
gyakorolt várható hatásaira.

Felelős: PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
       PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

              PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. novemberi képviselő-testületi ülés
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4.) napirend

Javaslat a Szentsimoni tűzoltó szertár ingyenes használatba adására

Kovács  Béla elmondja,  az  anyag  tartalmazza,  hogy  az  Ózdi  Hivatásos 
Önkormányzati  Tűzoltóság  kezeléséből  az  önkéntes  tűzoltó-egyesület 
kezelésébe kerül a szertár egyrészt feleslegessé, másrészt szükségszerűvé válás 
következtében.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

399/SzÜ. 176/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: A Szentsimoni tűzoltó szertár ingyenes használatba adása

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

Az  ózdi  belterületi  17440  hrsz-ú  ingatlanon  álló,  az  eddigiekben  az  Ózdi 
Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóparancsnokság használatában lévő raktárépület 
használatának  jogát  –  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendelet 12/A. 
§  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  2007.  augusztus  1-jétől  határozatlan 
időtartamra ingyenesen átadja az Ózdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. 

Felelős: a megállapodásnak a tulajdonos képviseletében történő aláírásáért: 
Polgármester

Határidő: 2007. augusztus 1., ill. értelemszerűen 

5.) napirend

Javaslat az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula úti és Berkenye úti lakások életveszélyes 
állapotának megszüntetésére

Kovács Béla elmondja, a javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság megtárgyalta. 
Az  elmúlt  két-három  hónapon  belül  a  testület  már  második  alkalommal 
foglalkozik ezzel  a  témával.  Az előző határozatban foglaltaknak megfelelően 
nyilatkoztatták  a  lakókat,  akik  kijelentették,  nem  hajlandók  elfogadni  a 
cserelakást  és  kiköltözni  az  életveszélyessé  vált  lakásokból.  Ezért  hatósági 
eljárás indul ellenük, és ha az lezárul, a területek rendezése meg fog történni.
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Obbágy Csaba kérdése a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjéhez, mi 
fog történni a családokkal, hová fogják elhelyezni őket, ha meg kell üresíteni az 
életveszélyessé vált épületeket?

Benedek Mihály elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke nincs jelen 
az ülésen, a helyettese pedig az érintett munkában nem vett részt, így a feltett 
kérdésre Kovács Béla elnök úr adja meg a választ.

Kovács  Béla ismerteti,  amíg  az  eljárás  folyamatban  van,  addig  a  Somsályi 
megüresedett orvosi rendelőben ideiglenesen el tudják helyezni az életveszélyes 
állapotú  épületek  lakóit.  Ezt  követően  a  két  hónappal  ezelőtt  elfogadott 
„menetrendnek” megfelelően folynak tovább a dolgok.

Benedek  Mihály felhívja  a  figyelmet,  hogy  Szalári  István  képviselő  úrral 
tárgyalásokat  folytatnak,  hogy  milyen  konstrukcióban  tudnának  az 
életveszélyessé vált lakásokban élők számára épületeket biztosítani. Reményei 
szerint szeptember hónapban már a részletekről tájékoztatni tudja a testületet.

Szalári  István elmondja,  az  érintett  területen  lakók  azt  mondták,  hogy  nem 
fogadják el a cserelakásokat, nem hajlandók sem Bánszállásra, sem Somsályra 
kiköltözni. A lakók már megkapták az ÓZDSZOLG Kht-tól a felszólítást. 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  14  igen szavazattal,  5  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

382/SzÜ. 177/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula úti és Berkenye úti lakások életveszélyes 
állapotának megszüntetése

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

1.) A Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét,  hogy az 
Ózd,  Berkenye út  7/1.,  7/2.,  Kovács-Hagyó Gyula út  60/1.,  60/2.,  62/1., 
62/2.,  valamint  a  64/1.  és  64/2.  szám  alatti  lakások  megüresítése  iránti 
eljárást indítsa meg. 

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: azonnal
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2.) A Képviselő-testület felhívja a Műszaki Ügyosztály Vezetőjét, hogy az Ózd, 
Kovács-Hagyó  Gyula  út  64.  szám  alatti  épület  vonatkozásában  az 
életveszély miatt az építéshatósági eljárást indítsa meg.

Felelős: PH Műszaki Ügyosztály vezetője
Határidő: azonnal

3.) Az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 64. szám alatti épületet – az engedélyek 
birtokában  - az alapszintig el kell bontani. A bontáshoz szükséges 500.000-
Ft–ot  a 2007. évi városrehablitációs keretből kell biztosítani.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője  

Határidő  :   értelemszerű

4.) A Berkenye út 7. illetve a Kovács-Hagyó Gyula út 60-62. épületeket 2008. 
évben el kell bontani. A bontás költségeit a 2008. évi költségvetésben kell 
biztosítani.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője  

Határidő: értelemszerű

6.) napirend

Javaslat a 234/KH/2005. (X.25.) számú – a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ 
(3530 Miskolc,  Mindszent  tér 3.)  helyiségigényének elbírálására vonatkozó – 
határozat módosítására

Kovács  Béla elmondja,  a  Munkaügyi  Központ  eddig  ingyenesen használta  a 
Vasvár út 125. szám alatti helyiségeket. A jelenlegi előterjesztés lényege, hogy a 
megjelölt  határidőtől  bérleti  díjat  kell  fizetniük.  A  bizottságok  módosító 
javaslatot tettek, miszerint a II/3. pontban meghatározott összeg mellé írják be a 
„+ÁFA” kifejezést. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását támogatják.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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401/SzÜ. 178/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: A 234/KH/2005.(X.25.) számú – a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ 
(3530  Miskolc,  Mindszent  tér  3.)  helyiségigényének  elbírálására 
vonatkozó – határozat módosítása 

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

I.) A Képviselő-testület a 234/KH/2005.(X.25.) számú határozat (továbbiakban: 
Határozat) 1./ pontját a következők szerint módosítja:

1.) A  Képviselő-testület  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Munkaügyi 
Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) részére az Ózd, Vasvár út 125. 
alatti 321 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2010. október 31. napjáig – 
pályázati eljárás lefolytatása nélkül – biztosítja oly módon, hogy a bérlő 
köteles a piaci bérleti díjat, majd ezt követően az infláció-követő piaci 
bérleti díjat és a fenntartási költségeket megfizetni. 

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal (3530 Miskolc, 
Mindszent tér 3.)  fennálló bérleti szerződést a határozatnak megfelelően 
módosítsa.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
PH Igazgatási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. július 31.

II.)A Képviselő-testület a Határozat 3./ pontját a következők szerint módosítja:

3.) A Képviselő-testület az Ózd, Vasvár út 125. szám alatti épületben 257 
m2  alapterületű  helyiségcsoport  vonatkozásában  a  kezelői  jogot  az 
ÓZDSZOLG  KHT-től  elvonja  és  a  helyiségcsoportot  az  Észak-
Magyarországi  Regionális  Munkaügyi  Központ  (3530  Miskolc, 
Mindszent  tér  3.)  részére  bérbeadja  –  pályázati  eljárás  lefolytatása 
nélkül – oly módon, hogy a bérlő köteles 8.100,-Ft/m2/év induló, majd 
ezt  követően  az  infláció-követő  piaci  bérleti  díjat  és  a  fenntartási 
költségeket megfizetni. 
A  bérlő  által  a  bérbeadó  hozzájárulásával  az  ingatlanra  fordított 
szükséges és hasznos értéknövelő beruházásnak a költségét a fizetendő 
bérleti díjba be kell számítani. 

A bérbeszámítás alapja a bérlő által  -  a  bérbeadó hozzájárulásával  -  az 
ingatlanra fordított szükséges és hasznos értéknövelő beruházás költsége, 
22.357.500,- Ft + ÁFA összegben. 
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A bérbeszámítás mértéke a fizetendő havi bérleti díj 50 %-a.  

A bérleti  jogviszony  addig  tart,  amíg  a  bérlő  az  általa  az  ingatlanra 
fordított,  előzőekben  megjelölt  hasznos  és  értéknövelő  beruházásának 
összegét bérbeszámítás útján „lelakja”. 

A Képviselő-testület a bérleti szerződés előkészítésével a PH. Igazgatási 
Ügyosztályt  bízza  meg  és  felkéri  Ózd  Város  Polgármesterét  a  bérleti 
szerződés aláírására.  

Felelős: polgármester
Határidő:  azonnal

6/A.) napirend

Javaslat  a  168/KH/2007.(VI.28.)  számú  –  Ózd  Város  Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának átvilágítására vonatkozó tanulmány megrendelése – 
határozat módosítására

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a testületi ülést 
megelőzően az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

179/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: A  168/KH/2007.(VI.28.)  számú  –  Ózd  Város  Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatalának  átvilágítására  vonatkozó  tanulmány 
megrendelése – határozat módosítása

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

A Képviselő-testület a 168/KH/2007.(VI.28.) számú határozatának 2.) pontjában 
megjelölt  júliusi  testületi  ülés  határidejét  a  „következő  testületi  ülésre” 
módosítja.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
Határidő: értelemszerűen

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

7.) napirend

Javaslat az Ózd, Gyújtói csomópontban Shell  üzemanyagtöltő állomás, út-  és 
parkoló építés engedélyezéséhez tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Szalári  István ismerteti,  az  üzemanyagtöltő-állomás  nem  közvetlenül  a 
csomópontban fog megépülni, hanem egy kitérőben, amely által a forgalmat sem 
zavarja majd. A Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az „A” változat elfogadásával együtt 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak az „A” változat elfogadásával együtt a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

398/SzÜ. 180/KH/2007. (VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd,  Gyújtói  csomópontban  Shell  üzemanyagtöltő  állomás  út-  és 
parkoló építés engedélyezéséhez tulajdonosi nyilatkozat kiadása

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

A  Képviselőtestület  az  X  Kft.  (2014  Csobánka,  Szellő  út  46.)  kérelmére 
hozzájárul,  hogy az  ózdi  belterületi  7204 hrsz-ú  ingatlanon létesítendő Shell 
üzemanyagtöltő  állomás megközelítése  céljából  az  építtető  az  önkormányzati 
tulajdonú ózdi  belterületi  7202 és 7233/4 hrsz-ú ingatlanokat  igénybe vegye, 
továbbá  az  útcsatlakozást  a  7201  hrsz-ú  Vasközre  valósítsa  meg.  Az 
önkormányzati  tulajdonú  területeken  létesülő  utak  kivitelezésének  költségei 
építtetőt terhelik. Hozzájárul továbbá a 7233/4 hrsz-ú ingatlanon 1 db „totem” 
oszlop elhelyezéséhez. 

Felelős: Polgármester (tulajdonosi nyilatkozat kiadásáért)
Határidő: értelemszerűen
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8.) napirend

Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységről

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a beszámoló elfogadását.

Riz  Gábor érdeklődéssel  olvasta  a  tanácsban  végzett  tevékenységről  szóló 
beszámolót.  Kiemeli a 4. oldal szövegét, miszerint az egészségügyi feladatok 
ellátása során végrehajtották a vizitdíj bevezetésével kapcsolatos feladatokat, és 
nincs tudomásuk ezzel kapcsolatos betegpanaszról. Úgy gondolja, ez lenne az 
optimális, de kérdése, készült-e ezzel kapcsolatos felmérés? 

Fazekas  Zoltán észrevétele  a  11.  oldallal  kapcsolatos,  miszerint  a  kistérség 
vagyonának  alakulását  egy  kimutatás  tartalmazza,  amelyet  az  előterjesztés 
melléklete  tartalmaz.  Hangsúlyozza,  ezt  a  mellékletet  nem  kapták  meg  a 
képviselők. Arra szeretett volna ezzel rávilágítani, hogy figyelmesen átolvasták 
az anyagot.

Benedek  Mihály Riz  Gábor  felvetésére  reagál,  hogy  a  vizitdíj-automaták 
beszerzésével  kapcsolatos,  nem  pedig  a  vizitdíj  fizetéssel.  Dr.  Tóth  István 
országgyűlési  képviselővel  folyamatosan  kapcsolatot  tart  az  egészségügyi 
reformot illetően és biztos benne, hogy a kórház élni fog azokkal a lehetőséggel, 
amelyek  együtt  járnak  a  súlyponti  kórházzá  történő  alakítással.  Fazekas 
Zoltánnak válasza,  hogy  még  az  ülésen  kézhez  fogják  kapni  a  képviselők  a 
mellékletet, a hibáért elnézést kér.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

134/SzÜ. 181/KH/2007. (VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában 
végzett tevékenységről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a beszámolót elfogadja.
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9.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodás 
módosítására

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a megállapodás elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

134/SzÜ. 182/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának 
módosítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező,  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulás  Megállapodásának 
módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

10.) napirend

Javaslat  műszaki  tartalom  csökkentésére  a  Nemzetőr  úti  Óvoda  felújítására 
elnyert ÉMRFT LEKI pályázat tárgyában

Boda István úgy gondolja, valamennyien örülhetnek, hogy sor kerül az Óvoda 
felújítására,  amely  talán  a  legrosszabb  állapotban  lévő  intézményként  van 
számon tartva. A nyert támogatás összege 8,3 M Ft-tal kevesebb, mint amire a 
felújításhoz szükséges lenne, de úgy gondolja, a tartalomcsökkentés nem fogja 
az  értékét  csökkenteni.  A munka elvégzésének néhány hónapos átfutási  ideje 
lesz,  de  a  Bem  úti  Iskolával  tárgyalásokat  folytatnak,  hogy  ott  lehessen 
elhelyezni a gyerekeket a felújítás idejére. A Művelődési és Oktatási Bizottság 5 
igen szavazattal elfogadását javasolja.

Kovács Béla elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottság,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  a 
javaslat elfogadását. A 16 M Ft-os önerő biztosításával a város tulajdonába egy 
74 M Ft-os épület kerül.
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Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

325/SzÜ. 183/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Műszaki tartalom csökkentése a Nemzetőr úti óvoda felújítására elnyert 
ÉMRFT LEKI pályázat tárgyában

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

1) A  Képviselőtestület  a  Nemzetőr  úti  óvoda  felújítását  támogató 
250/2007/LEKI  azonosító  számmal  ellátott  pályázatnál  az  ÉMRFT-nek  a 
pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb  támogatást  biztosító  határozatát 
figyelembe  véve  a  műszaki  tartalom  és  költség  csökkentésével   történő 
beruházás megvalósítását választja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2) A csökkentett műszaki tartalom megvalósításához szükséges 73.533.768,- Ft 
fedezet biztosítása érdekében a megítélt  57.158.879,- Ft támogatás mellett a 
16.374.889,-  Ft  összegű  önerőt  Ózd  város  Önkormányzata  a   2007.évi 
költségvetéséből  biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. december 31.

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

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

Javaslat  a  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  helyi  képzésének 
beindításához szükséges berendezési tárgyak beszerzésének finanszírozására

Boda István elmondja, az előterjesztés a legszükségesebb bútorok és technikák 
beszerzését tartalmazza. A Művelődési és Oktatási Bizottság 5 igen szavazattal 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Erdősi  János ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az 
előterjesztés elfogadását.

Riz Gábor egyetért  azzal  a törekvéssel,  ami az egyetem mielőbbi beindítását 
jelenti.  Örült  volna  azonban,  ha  egy  eszközlistát  mellékelnek  az  anyaghoz. 
Annak ismeretében nyugodt szívvel szavazná meg az előterjesztést.

Benedek Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ülést követően fogják az 
egyetem képviselőivel áttekinteni azt az eszközlistát, ami szükséges ahhoz, hogy 
szeptember  végén  elindulhasson  a  képzés.  Ez  az  oka  annak,  hogy  nem 
mellékeltek az anyaghoz listát. Az egyetem képviselője tárgyal továbbá a leendő 
ózdi tanárokkal, akikkel közösen is áttekintik a listát. Az előzetes tájékozódások 
szerint a 16 M Ft bőven elegendő lesz a beszerzésre, talán még marad is belőle. 
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

291/SzÜ. 184/KH/2007. (VII. 17.) számú Határozat

Tárgy  :  A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem helyi képzésének beindításá-
hoz szükséges berendezési tárgyak beszerzésének finanszírozása

Ózd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és az aláb-
bi határozatot hozza.

A Képviselő-testület a helyi egyetemi képzés beindításához szükséges berende-
zések  beszerzéséhez  szükséges  16.000 E  Ft  fedezetét  biztosítja  a  Malom úti 
8033/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből várható nettó 27.300 E Ft-os 
bevétel terhére. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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12.) napirend

Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  Felügyelő  Bizottsága  Ügyrendjének 
jóváhagyására

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  úgy  értékelte,  hogy 
minden  olyan  elemet  tartalmaz  az  ügyrend,  amely  a  normális  működéshez 
szükséges. Egyhangúlag támogatják elfogadását.

Fazekas Zoltán ismerteti, az általános rendelkezések I/4. pontjában szerepel az a 
mondat,  hogy  az  FB  ellenőrzi  a  közhasznú  társaság  ügyvezetését,  és  ennek 
keretében  a  vezető  tisztségviselőtől  és  a  társaság  vezető  állású  dolgozójáról 
jelentést  vagy felvilágosítást  kérhet.  Véleménye szerint  ez  nem dolgozójáról, 
hanem dolgozójától. A III/4. pont első mondata szerint – valamint a TÁVHŐ 
Kft.  Felügyelő  Bizottság  Ügyrendje  is  tartalmazza  -  az  FB  ülése  zárt  ülés. 
Kérdése, hogy ezt valamelyik törvény kötelezően előírja? Úgy gondolja, miután 
önkormányzati  cégről  van  szó,  mindenképpen  a  nyilvánosság  a  cél  és  csak 
bizonyos napirendek megvitatásánál lenne indokolt zárt ülést elrendelni.

Vámos Istvánné dr. válasza, hogy a Felügyelő Bizottság üléseit a munkaterve és 
a saját szabályzata alapján tartja meg. A törvény nem írja elő kötelezően a zárt 
ülést, az FB-n múlik hogyan dönt, nyílt vagy zárt ülésen tárgyal. 

Benedek  Mihály hozzáteszi,  minden  önkormányzati  társaság  tulajdonosa  a 
testület. Úgy gondolja, a tulajdonosok az üléseken részt vehetnek, és éppen az 
önkormányzat vagyonával való gazdálkodás miatt a tulajdonosokon kívül más 
jelenlétét nem teszi szükségessé.

Fazekas Zoltán a válasz ismeretében azt javasolja, hogy a szakasz kerüljön ki az 
ügyrendből, mert szerinte ez alapján minden napirend zárt ülés, vagy módosítsák 
úgy,  hogy  az  FB  elrendelhet  bizonyos  esetekben  zárt  ülést.  A tulajdonosi 
viszonyhoz hozzáteszi, a város lakossága a tulajdonos, a testület csak képviseli a 
lakosságot.

Benedek Mihály: az FB ülései a törvényes előírásoknak megfelelnek. Ez más, 
egyéb  társaságoknál  is  így  történik  a  Gt.  alapján,  ezért  az  erre  vonatkozó 
módosítást  nem javasolja.  Az I/4-es  pontra  vonatkozó  módosítás  elfogadását 
viszont támogatja.

Nagybalyi Géza úgy gondolja, több képviselő is részt vett már valamelyik FB 
munkájában.  Az  FB az  adott  cég  gazdasági  működését  felügyeli,  azért  saját 
vagyonával  felel.  Ezáltal  a  bizottságnak  joga  van  eldönteni,  hogy  zárt  vagy 
nyilvános ülés formájában tárgyalja-e meg az egyébként főleg pénzügyekkel és 
gazdálkodással kapcsolatos napirendeket.
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Fazekas  Zoltán ellentmondást  érez  Vámos  Istvánné  dr.  és  Nagybalyi  Géza 
válasza között. Úgy gondolja, nem az FB maga, hanem a Gt. határozza meg, 
hogy  mely  napirendeket  kell  zárt  ülésen  és  melyeket  kell  nyilvános  ülésen 
megtárgyalni.

Kiss  Sándor szerint  nem  a  törvényre  kellene  hivatkozni,  hanem  a  saját 
tulajdonosi  érdekeket  kellene  védeni.  A  Felügyelő  Bizottság  a  gazdasági, 
pénzügyi feladatok áttekintésével foglalkozik, ezért nem volna célszerű, ha pl. 
ellenérdekelt cégek képviselői is részt vennének az üléseken. Nem biztos, hogy 
célszerű olyan adatokat kiadni, amely a céget hátrányos helyzetbe hozhatná. A 
jegyzőkönyveket a testület tagjai megkaphatják, a testületi tagok az FB üléseken 
részt vehetnek. 

Nyerges Tibor logikusnak tartja amit Kiss Sándor elmondott, de akkor lehet ezt 
megvalósítani, ha az anyagban is így szerepel. Javasolja, kiegészíteni úgy, hogy 
„amelyen a képviselő-testület tagjai részt vehetnek”.

Kiss Sándor szerint ez egyértelmű.

Benedek Mihály úgy gondolja,  annál  egyértelműbben,  mint  ahogy a  törvény 
fogalmaz, nem lehet fogalmazni. Szerinte mivel az FB-ben van egy Fidesz által 
delegált  tag  is,  minden  információ  rendelkezésére  áll  a  képviselőcsoport 
számára.  Kéri,  az  I/4.  pontra  vonatkozó  módosítással  együtt  szavazzanak  a 
határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal,  1 nem, 4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

60/SzÜ. 185/KH/2007.(VII.17.) számú Határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG KHT Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása

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

Az ÓZDSZOLG KHT Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: értelemszerűen

21



13.) napirend

Javaslat a 2007. évi költségvetésben a játszóterek fejlesztésére elkülönített 3 M 
Ft felhasználására

Kovács  Béla: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési 
Bizottság,  valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést  megtárgyalta és az 
57/KH/2007.(VI.12.)  számú  határozat  4.)  pontját  úgy  módosítja,  hogy  a 
pályázati  lehetőség  és  a  koncepció  megismerése  után  legkésőbb  2007. 
szeptember 1-jéig vissza kell térni a felhasználásra. 

Kiss  Sándor megjegyzi,  a  3  M  Ft  az  ÓZDSZOLG  Kht.  költségvetésében 
önerőként  szerepel  játszótér-építési  pályázatokhoz.  Véleménye szerint  nem is 
kellene  visszahozni  testület  elé,  hiszen  az  ÓZDSZOLG  Kht.  azért  írta  az 
anyagot, hogy fel tudja a pénzt használni játszóterek építésére a koncepcióval 
összhangban.

Kovács  Béla még  egyszer  elmondja  a  bizottság  által  hozott  határozatot, 
miszerint a játszótér fejlesztésére elkülönített keretet pályázati önerő céljára kell 
fenntartani, a felosztásra a pályázati lehetőségek és a koncepció megismerése 
után, legkésőbb 2007. szeptember 30-ig vissza kell térni. Az eredeti dátum július 
31. volt. Korábban is lehet vele foglalkozni, de a végső határidő szeptember 30. 
legyen. 

Kiss Sándor úgy tudja, hogy az ÓZDSZOLG Kht. azért hozta be ezt az anyagot, 
mivel nincs pályázati lehetőség és kár volna várni vele hónapokig.

Benedek  Mihály megjegyzi,  valószínűleg  az  egyeztetés  hiánya  okozza  a 
problémát.

Riz  Gábor úgy gondolja,  a  hármas bizottság  bölcs  döntést  hozott,  hiszen  az 
eredeti  döntés  értelmében  pályázati  önrészként  szerepelt  ez  az  összeg. 
Hozzáteszi, valóban a mai napig ilyen témájú pályázati kiírás nem jelent meg, 
azonban most a kezében tartja az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács egyik előkészítő anyagát, egy ún. akciótervet, amely szerint szeptember-
október környékén kerül pályázati kiírásra. Ennek egyik pontja kisebb közösségi 
infrastruktúra  fejlesztését  teszi  lehetővé  és  ebben  olyan  közösségi  terek 
kialakításáról van szó, amely ebben az ominózus ügyben fontos lehet. Javasolja, 
hogy maradjon meg az eredeti határozati javaslat, és maradjon a szeptember 30-i 
határidő  is,  hiszen  a  pénz  pályázati  önrészként  lett  meghatározva,  valamint 
szeptember környékén várható az említett pályázati kiírás. A 3 M Ft bár valóban 
elkülönített  módon  ott  szerepel  az  ÓZDSZOLG  Kht.  költségvetésében, 
maradjon is ott  mindaddig, amíg önrészként  eredeti  funkcióját be tudja majd 
tölteni. 
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Benedek Mihály: a képviselő úrnál lévő akcióterv, amelyet az Ügynökség adott 
ki,  közösségi  terekre  vonatkozik  és  abban  nem  szerepel  játszótér.  Kijelenti, 
biztos  benne,  hogy  az  idén  a  pénz  önerőként  való  felhasználására  nem lesz 
lehetőség, még akkor sem, ha szeptemberben kiírásra is kerül a pályázat, hiszen 
ha szeptemberben jelenik meg a pályázat, annak az átfutási ideje 2008. tavasza 
lesz. Úgy gondolja, a bizottsági döntés úgy változzon, miszerint a Képviselő-
testület hozzájárul ahhoz, hogy az ÓZDSZOLG Kht. a 3 M Ft-ot játszóterek 
fejlesztésére, felújítására tudja az idén fordítani.

Riz Gábor véleménye szerint a közösségi színtér kialakításába belefér a játszótér 
kialakítása is. Hozzáteszi, az akcióterv egy előkészítő dokumentum, a pályázat 
kiírása  nem feltétlen  kell  fedésben  legyen  ezzel,  ahhoz  képes  még  részletes 
tartalmi  eltérések  lehetségesek.  Változatlanul  javasolja,  hogy  a  3  M  Ft 
önrészként  funkcionálisan  maradjon  meg.  Semmi  nem sürget,  hiszen  még  a 
játszótérfejlesztési  koncepciót  sem látták,  nem véleményezték és nem tudják, 
hogy a peremterületek milyen módon részesülnek ebből.

Erdősi  János: a  tavalyi  évben  az  ő  körzetében  történt,  hogy  az  iskolai  év 
befejezése  után  átadtak  egy  játszóteret  és  a  gyerekek  nagyon  örültek  neki. 
Véleménye szerint, ha mód van egy kisebb, néhány játékkal felszerelt játszóteret 
elkészíteni  augusztus  második  hetére,  akkor  csinálják  meg,  hogy a  gyerekek 
tudjanak játszani és ne várjanak a jövő évig, hiszen a pályázat bizonytalan és 
jövőre biztos többe kerülne, mint most és kevesebbet tudnának megvalósítani 
ebből a pénzből. 

Kovácsné Keller Ildikó ismerteti, az ő területén is sok gond van a játszóterekkel. 
Javasolja,  -  mivel  nem  tudják,  hogy  a  pályázat  mikor  fog  megjelenni  –  ha 
lehetőség  van,  akkor  ebben  az  évben  használják  fel  a  3  M  Ft-ot  és  jövőre 
vizsgálják  meg  pályázathoz  az  önrész  biztosításának  lehetőségét.  Fontosnak 
tartaná a játszóterek felújítását. 

Nyerges Tibor szerint a tényeket kellene figyelembe venni, egyrészt azt, hogy 
nincs  koncepció,  másrészt  nem  zárható  ki,  hogy  idén  lesz  pályázati  kiírás. 
Hozzáteszi,  ha  átcsúszik  jövő  tavaszra,  akkor  sem  sürget  semmi.  A XXI. 
században  uniós  tagként  nem  hiszi,  hogy  néhány  játszóeszközből  álló 
játszóterekre van szükség, hiszen már bebizonyosodott, hogy szép játszótereket 
is lehet építeni, különösen ha van rá pályázati pénz. 

Obbágy Csaba kérdése a koncepcióval kapcsolatos, miszerint van-e, vagy lesz-e 
ilyen, kinek kell elkészíteni és mikorra?

Kovács György kiegészítésként elmondja, amennyiben pályázat kerül kiírásra, 
annak  feltétele  egy  építési  engedély,  illetve  a  szükséges  építési 
tervdokumentáció.  Ha  ezt  ebben  az  évben  pályázatként  be  akarják  nyújtani, 
ehhez  egyetlen  egy  tervvel  nem  rendelkeznek.  Úgy  gondolja,  a  testületnek 
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valamennyi összeget – kb. 400 E Ft nagyságrendre gondol – a tervezésre, vagyis 
a pályázat előkészítésére el kellene különítenie, el kellene dönteni, hol legyen ez 
a  pályázatra  benyújtandó  játszótér  és  ha  a  terv  elkészül  a  nyár  folyamán,  a 
maradék összeget felhasználhatja a testület belátása szerint. Úgy véli, ez évben 
nem valószínű, hogy pályázati lehetőség lesz. 

Benedek  Mihály módosító  javaslata  van,  miszerint  a  határozat  szövege  a 
következő legyen. Az 1.) pont: A testület egyetért azzal, hogy a 3 M Ft-ot az 
ÓZDSZOLG Kht. játszóterek felújítására, építésére fordítsa. Ennek felelőse az 
ÓZDSZOLG Kht. legyen, határideje a 2007. év. A 2.) pontban a testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a játszótérfejlesztési koncepciót terjessze a testület elé. A 
felelős  a  Polgármester  lenne,  a  határidő  2007.  szeptember  30.  Kérdése,  az 
előterjesztő egyetért-e a módosítással?

dr. Szemere Endre: egyetért a módosítással. 

Benedek Mihály kérdezi  a  testületet,  hogy az elhangzott  módosítással  együtt 
elfogadja-e a határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület 14 igen, 3 nem szavazattal,  2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

397/SzÜ 186/KH/2007. (VII.17.) számú határozat

Tárgy: A 2007. évi költségvetésben a játszóterek fejlesztésére elkülönített 3 M 
Ft felhasználása

Ózd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  játszóterek 
fejlesztésére elkülönített 3 M Ft felosztására készített javaslatot és a következő 
határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 3 M Ft-ot az ÓZDSZOLG Kht. 
játszóterek felújítására, építésére fordítsa.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht.
Határidő: 2007. év

2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  játszótérfejlesztési 
koncepciót terjessze a testület elé.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
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14.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  TÁVHŐ  Kft.  Felügyelő  Bizottsága  Ügyrendjének 
jóváhagyására

Benedek  Mihály köszönti  Lázár  Lajost  a  TÁVHŐ  Kft.  ügyvezetőjét  és 
megköszöni a segítségét abba, hogy egy Ózd címeres pólóval meglephették a 
képviselőket.

Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta az elfogadását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

356/SzÜ 187/KH/2007. (VII. 17.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  Felügyelő  Bizottsága 
Ügyrendjének jóváhagyása

A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az Ózdi Távhő Kft. 
Felügyelő Bizottságának az előterjesztéshez mellékelt Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. FB-elnök
Határidő: folyamatos

15.) napirend

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

Erdősi  János elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  a  tájékoztatót  megvitatta  és 
egyetlen  észrevétele  volt  az  1/A.  melléklet  utolsó  sorával  kapcsolatban.  A 
bizottság tagjai sokallják azt az 1,3 M Ft-ot, amit nem a legjobb életvitelű réteg 
helyett  fizet  ki  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  szemétszállításra  és 
konténerek ürítésére. Ez az összeg az 50 %-át teszi ki a teljes dologi költségnek. 
Megoldást  ugyan  nem  tudtak  javasolni  a  problémára,  ezért  jóváhagyólag 
tudomásul vették.

Benedek  Mihály tájékozódott  ez  ügyben,  mivel  hallotta  a  bizottsági  ülésen 
felmerült problémát. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázaton nyert 2 db 
konténert a cigány lakta területekre és a pályázat egyik feltétele volt, hogy az 
ÓVCKÖ ennek a rendszeres ürítését finanszírozza. Ez volt a pályázat önereje és 
ezért ilyen magas ez az összeg. 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
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(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pont  
előterjesztője a polgármester)

16.) napirend

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

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

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

79/SzÜ 188/KH/2007. (VII. 17.) 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.

-.-.-

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

-.-.-

Tájékoztató a 2007. június 28. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Benedek Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy az előterjesztés  két  határozati 
javaslatot tartalmaz, az egyik a Lengyelországba tett látogatás jóváhagyása, a 
másik szabadság igénybevételének engedélyezése.
Kéri  a  testületet,  először  szavazzanak  a  kiküldetéssel  kapcsolatos  határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

403/SzÜ 189/KH/2007. (VII. 17.) számú határozat

Tárgy: Benedek  Mihály  polgármester  lengyelországi  kiküldetésének 
jóváhagyása
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja Benedek 
Mihály  polgármester  2007.  június  15-17.  közötti  lengyelországi  kiküldetését, 
amelynek  célja  a  chorzowi  I.  világtalálkozón  és  városi  ünnepségen  való 
részvétel volt.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  az  augusztusi  szabadságával  kapcsolatos 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

261/SzÜ 190/KH/2007. (VII. 17.) 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 2007. évi fizetett szabadságából

2007. augusztus 1. és augusztus 10. napja között

előzetesen 8 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek  Mihály megjegyzi,  hogy  a  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Tanácsában  végzett  tevékenységről  szóló  beszámoló  hiányzó  melléklete 
időközben kiosztásra került.  A következő napirend megtárgyalására zárt  ülést 
rendel el.
 
A Képviselő-testület  a  17.)  napirendet  zárt  ülésen  tárgyalja,  amelynek 
anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós          Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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