
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 30-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály polgármester, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda István, 
Erdősi  János,  Fazekas  Zoltán,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor,  Kovács 
Béla,  Kovácsné  Keller  Ildikó,  Nagybalyi  Géza,  Nyerges  Tibor,  Riz  Gábor, 
Strohmayer  László,  Szalári  István,  Tartó  Lajos,  Tóth  Csaba,  Tóth  Melinda, 
Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők

Távol  van: dr.  Bárdos  Balázs  alpolgármester,  valamint  Obbágy  Csaba  és 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna képviselők

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
Szabóné Nagy Zsuzsanna PH. Pénzügyi Ügyosztály csoportvezetője 
Kiss Lajos PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási 

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

megbízott vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Vámos Istvánné dr. PH. Lakosságszolgálati Ügyosztály vezetője 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György ÓVSZKÖ elnöke
Janiczak Dávid ÓVLKÖ elnöke
Farkas Gusztáv Agria Mobil Kft ügyvezető igazgatója
Németh Imréné Almási Balogh Pál Kórház gazdasági vezetője
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy a testületi ülésen dr. 
Bárdos Balázs alpolgármester, valamint Szabóné Ottmájer Zsuzsanna és Obbágy 
Csaba  képviselő  nem  vesz  részt,  távolmaradásukat  előre  bejelentették. 
Megjegyzi  az  ülés  határozatképes.  Javaslatként  kezdeményezi  a  meghívóban 
szereplő 3. napirendi pont – Javaslat az Önkormányzat és a TESCO-GLOBÁL 
Áruházak Zrt. közötti telekhatár-rendezési és ingyenes terület-átvételi szerződés 
jóváhagyására  –  utolsó,  zárt  ülés  keretében  történő  tárgyalását.  Kéri, 
szavazzanak a javasolt napirend elfogadásáról.



A  Képviselő-testület  21  igen,  egyhangú  szavazattal  a  következő 
napirendeket fogadja el:

Napirendi pontok:
1.)  Javaslat az Ózd, Malom út térségében lévő 8033/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt 

pályázat elbírálására

Előterjesztő:Kiss Sándor alpolgármester

2.) Javaslat  az  Ózd,  Sárli-telep  térségében  lévő,  „beépítetlen  terület” 
megnevezésű, 11513/3 hrsz-ú ingatlanra értékesítési pályázat kiírására

Előterjesztő:Kiss Sándor alpolgármester

3.) Javaslat  az  Ózd  Város  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalának 
átvilágítására vonatkozó tanulmány megrendelésére

Előterjesztő:Kiss Sándor alpolgármester

4.) Javaslat  az  ózdi  Almási  Balogh  Pál  Kórház  finanszírozási  előleg  iránti 
kérelme benyújtásának támogatására

Előterjesztő:Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

5.) Tájékoztató  az  Ózd  város  és  Farkaslyuk  község  között  2007.  július  2-án 
létrejött Megállapodás alapján végrehajtott birtokbaadásról

Előterjesztő:Polgármester

6.) Tájékoztató  az  Államtó  ingyenesen  önkormányzati  tulajdonba  igényelt 
ingatlanokkal kapcsolatos 2106/2007.(VI.13.) sz. Korm. határozatról

Előterjesztő:Polgármester

7.)  Javaslat  az  Önkormányzat  és  a  TESCO-GLOBÁL  Áruházak  Zrt.  közötti 
telekhatár-rendezési és ingyenes terület-átvételi szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Sándor 
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1.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  Malom  út  térségében  lévő  8033/6  hrsz-ú  ingatlanra  kiírt 
pályázat elbírálására

Benedek Mihály köszönti Farkas Gusztáv ügyvezető igazgató urat.

Kiss Sándor előadja, Ózd Város Önkormányzata az Ózd, Malom út térségében 
lévő 8033/6 hrsz-ú ingatlan hasznosítására pályázatot írt ki. A Versenyeztetési 
Szabályzat  vonatkozó  rendelkezése  alapján  a  kiírt  pályázat  lebonyolítására  a 
Képviselő-testület  Eseti  Bizottságot  jelölt  ki.  A pályázat  benyújtási  határideje 
2007.  július  19-én  10,00  óra  volt.  A pályázati  tájékoztatót  egyedül  az  Agria 
Mobil   Kft.  vásárolta  meg.  A  határidőre  benyújtott  pályázat  rendelkezik  a 
kiírásban  megjelölt  érvényességi  feltételekkel.  Az  Eseti  Bizottság 
megállapította, hogy a pályázatot benyújtó cég a tulajdonjog megszerzése után 
Citroen  márkakereskedést  szeretne  nyitni,  mellyel  egy  színvonalas,  jó 
szolgáltatást kíván a városban megvalósítani. Az Eseti Bizottság megállapította 
továbbá, hogy a pályázó a pályázati kiírás érvényességi feltételeinek  megfelelt, 
a  pályázati  biztosítékot  is  megfizette.  A Bizottság a  pontozási  rendszerben a 
maximális  pontot  adta,  ezért  kéri  a  testületet,  hogy  az  Agria  Mobil  Kft-t 
nyilvánítsa  nyertesnek  és  az  elbírálást  követő  30  napon  belül  kösse  meg  az 
ingatlan  adásvételi  szerződést  azzal,  hogy  az  aláírást  követő  3  napon  belül 
fizesse meg a pályázó a vételár hátralék teljes összegét.
 
Benedek  Mihály felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  pályázat  értékelésében, 
elbírálásában  résztvevő  személyeket  titoktartási  kötelezettség  terheli,  ezért 
összegeket  és  neveket  ne  említsenek,  ha  pedig névről,  összegről  szeretnének 
vitázni, akkor zárt ülést kell elrendelnie.  

Erdősi  János elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  és  a  Pénzügyi 
Bizottság  együttes  ülésen  tárgyalta  az  előterjesztést,  amelyet  egyhangúlag 
javasol a testületnek elfogadásra.

Riz  Gábor elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  is  megtárgyalta  az 
előterjesztést,  amelyet  5  igen  egyhangú  szavazattal  javasol  elfogadásra. 
Megjegyzi, amennyiben a Versenyeztetési Szabályzat kimondja, hogy országos 
napilapban, illetve saját honlapon, vagy újságban közzé kell tenni a felhívásokat 
és a város további gépkocsi forgalmazó cégek idetelepülését támogatja, akkor 
javasolja, hogy akár közvetlen megkereséssel is értesítsék őket a lehetőségről, 
ami árfelhajtó tényező is lehet.
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület  21  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:

390/SzÜ 192/KH/2007. (VII. 30.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Malom út térségében lévő 8033/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat 
elbírálása

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

1. A Képviselő-testület az Agria Mobil Kft. (3300 Eger, Kőlyuk u. 2. sz.) által 
benyújtott  –  a  kiírásban  megjelölt  érvényességi  feltételeknek  megfelelő  – 
ajánlatot érvényes pályázati ajánlatnak nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület a 2007. július 19-i határidőn belül benyújtott egy darab 
érvényes  pályázati  ajánlatra  tekintettel  a  pályázatot  eredményesnek 
nyilvánítja.

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Agria Mobil Kft. által benyújtott 
pályázati ajánlat összességében megfelel a kiíró által a pályázati felhívásban 
meghirdetett és a pályázati tájékoztatóban közölt feltételeknek, valamint az 
értékelési szempontokban foglaltaknak, ezért az Agria Mobil Kft-t a pályázat 
nyertesének nyilvánítja.
A  pályázat  nyertesével  megkötendő  adásvételi  szerződés  feltételeit  a 
150/KH/2007. (VI.28.) sz. határozatban és a pályázati felhívásban közöltek 
szerint  határozza  meg  a  Képviselő-testület  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a 
végleges adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül fizesse meg a 
pályázó a vételár hátralék teljes összegét.

4. Az  adásvételi  szerződés  aláírására  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert.

Felelős: pályázó értesítéséréért, szerződés előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály

szerződés aláírásáért:
Polgármester

Határidő: értelemszerűen
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2.) napirend

Javaslat az Ózd, Sárli-telep térségében lévő, „beépítetlen terület” megnevezésű, 
11513/3 hrsz-ú ingatlanra értékesítési pályázat kiírására 

Kiss Sándor előadja, Ózd Város Önkormányzata szintén döntött a 11513/3 hrsz-
ú  ingatlan  hasznosításának  pályázat  útján  történő  értékesítéséről,  valamint  a 
pályázati  kiírás  feltételeinek  megteremtéséről.  Erre  Eseti  Bizottságot  hozott 
létre,  melynek  feladata  az  ingatlan  hasznosítási  céljainak  és  részletes 
feltételeinek meghatározása. Az Eseti Bizottság 2007. május 23., május 30. és 
2007.  július  12-én  tartott  ülésein  a  befektetőkkel  folytatott  tárgyalásokról,  a 
cégek ajánlatairól tájékoztatót kapott, amelyet megvitattak. Így alakult ki az a 
vélemény, hogy a lakosságot érintő olyan szolgáltatás valósuljon meg, amely 
nincs, vagy kevésbe van jelen a városban. A Bizottság javasolja a pályázat útján 
megvalósuló  zártkörű  tárgyalás  lefolytatását.  A  határozati  javaslat  pedig 
tartalmazza a pályázati kiírás részletes feltételeit, valamint a pályázati ajánlatok 
rangsorolásakor  alkalmazandó  értékelési  szempontokat.  A  javaslat  három 
potenciális  vevőt  jelöl  meg,  ezért  a  bizottság  az  ajánlatok  értékelési 
szempontjainak fontossági sorrendje miatt módosításként a következő javaslatot 
teszi. A határozati javaslat e., pontjának 3. bekezdésében a pontszám 15-ről 10-
re csökkenjen, a 4. bekezdésben pedig 15 pontról 20 pontra emelkedjen. Ezzel a 
lépéssel  is  a  vállalkozókat  szeretnék  ösztönözni.  A pályázat  benyújtásának 
határideje  2007.  augusztus  15.,  10,00  óra.  A Képviselő-testületnek  pedig  a 
pályázat lebonyolítására 5 fős Eseti Bizottság létrehozására tesznek javaslatot. 
Ez  az  5  személy  Kiss  Sándor,  Erdősi  János,  Kovács  Béla,  Szalári  István  és 
Fazekas  Zoltán.  Megjegyzi,  a  felsorolt  személyek  nyilatkozatot  tettek  arról, 
hogy a szavazás során nem kérnek zárt ülést.

Erdősi János elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság  megtárgyalta  az  anyagot  és  a  javasolt  módosítással  egyetértve 
egyhangúlag  támogatja  annak  elfogadását  remélve,  hogy  ezzel  a  helyi 
vállalkozások bevonását segítik elő. 

Riz Gábor előadja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az anyagot, 
melyet 5 igen szavazattal - a javasolt változtatásokkal együtt - támogat.   

Benedek Mihály kéri,  szavazzanak külön-külön az Eseti  Bizottság elnökéről, 
illetve tagjairól. Először Kiss Sándor elnöknek való megválasztását kéri.

A  Képviselő-testület  21  igen,  egyhangú  szavazattal  az  Eseti  Bizottság 
elnökének megválasztja Kiss Sándort.

Kéri, szavazzanak Erdősi János tagságáról.
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A  Képviselő-testület  21  igen, egyhangú  szavazattal  az  Eseti  Bizottság 
tagjának megválasztja Erdősi Jánost.

Kéri, szavazzanak Kovács Béla tagságáról.

A  Képviselő-testület  21  igen, egyhangú  szavazattal  az  Eseti  Bizottság 
tagjának megválasztja Kovács Bélát.

Kéri, szavazzanak Szalári István tagságáról.

A  Képviselő-testület  21  igen, egyhangú  szavazattal  az  Eseti  Bizottság 
tagjának megválasztja Szalári Istvánt.

Kéri, szavazzanak Fazekas Zoltán tagságáról.

A  Képviselő-testület  21  igen, egyhangú  szavazattal  az  Eseti  Bizottság 
tagjának megválasztja Fazekas Zoltánt.

Ezután kéri a testületet, szavazzanak a határozati javaslat és az előterjesztő által 
tett módosítás elfogadásáról.

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

327/SzÜ 193/KH/2007. (VII. 30.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Sárli-telep térségében lévő, „beépítetlen terület” megnevezésű, 
11513/3 hrsz-ú ingatlanra értékesítési pályázat kiírása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő ózdi belterületi 11513/3 
hrsz-ú,  „beépítetlen  terület”  megnevezésű  ingatlant  egyfordulós,  alternatív 
ajánlatot  lehetővé  tevő  zártkörű  pályázat  lefolytatásával  kiválasztott  vevő 
részére kívánja értékesíteni.

2.) Az Ózd Városi Önkormányzat mint az 1.) pontban megjelölt tárgyú pályázat 
kiírója,  a  25/1993.  (XII.23.)  sz.  rendelettel  elfogadott  Versenyeztetési 
Szabályzat  (VSz.)  előírásai  szerint  az  alábbiakban  határozza  meg  a 
pályáztatás részletes feltételeit:
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a.) A pályázat tárgya: 
Az  ózdi  belterületi  11513/3 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű 
3 ha 449 m2 térmértékű per-, teher- és igénymentes ingatlan befektetési 
célú értékesítése. 

b.) Az ingatlan hasznosítási céljai és a hasznosítás részletes feltételei: 
– A területen megvalósítandó beruházás az engedélyezés időpontjában 

hatályos övezeti besorolás előírásainak feleljen meg. 
– A terület hasznosításával a beruházó elsősorban a térségben jelenleg 

még nem található újszerű kereskedelmi formák, értékesítési módok 
bevezetésére biztosítson lehetőséget. 

– A  beruházó  nyújtson  lehetőséget  arra,  hogy  a  kivitelezés  és 
működtetés  során  helyi  vállalkozók  bekapcsolódhassanak  a 
kivitelezésbe és a működtetésbe.

– A tervezett beruházást a pályázó, illetve projekt társasága, vagy más, 
a  pályázó  érdekeltségi  körébe  tartozó  társaság  valósítsa  meg  és 
működtesse.

– A beruházás nem irányulhat kizárólag élelmiszer-értékesítő áruház, 
ill. diszkont megvalósítására. 

– Az  ingatlanon  megvalósítandó  beruházás  elsősorban  a  ruházati, 
műszaki  és  egyéb  (iparcikk,  barkács,  bútor,  épületgépészet, 
kertészet,  stb.)  termékek  és  szolgáltatások  forgalmazására 
irányuljon. 

c.) A zártkörű pályázat útján értékesítendő ingatlan beépítésének feltételeit 
az Ózd Városi Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott hatályos 
övezeti besorolás és az építéshatósági előírások határozzák meg. 

d.) A zártkörű pályázati eljárás részletes feltételei: 
– Az ajánlattevő rendelkezzen a versenytárgyalást kiíró önkormányzat 

meghívó levelével.
– Az ajánlattevő igazolja, hogy a pályázat kiírója által meghatározott 

biztosítékot megfizette.
– Ajánlattevő lehet, akinek a kiíró által megjelölt hasznosítási célnak 

megfelelő tevékenységi kör gyakorlására törvényes módja van és ezt 
igazolja.  A pályázat  benyújtásával  egyidejűleg nyilatkozik a  kiíró 
által meghatározott hasznosítási célok elfogadásáról.

– Az  ajánlattevő  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg  írásban 
nyilatkozzon,  hogy  a  kiíró  által  közölt  hasznosítási  célokat  a 
pályázat  tárgyát  képező  ingatlanra  vonatkozóan  megismerte  és 
elfogadja mint az eladó feltételeit. 

– Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a kiíró önkormányzattal szemben 
30 napon túli lejárt köztartozása nincs.

– A  nyertes  pályázó  által  megajánlott  vételár  összege  az 
ingatlanforgalmi  szakértő  által  megállapított  forgalmi  értéknek 
megfelelő induló vételárat haladja meg. 
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– A  pályázók  vállalják,  hogy  a  nyertes  pályázó  az 
eredményhirdetéskor  megállapított  értékesítési  ár  10  %-át  –  a 
pályázat benyújtásakor megfizetett 5 % biztosíték beszámításával - 
szerződéskötéskor  foglalóként  megfizeti.  A  teljes  vételár 
kiegyenlítése  a  területen  végrehajtandó  beruházás  jogerős  építési 
engedélyének  kiadásával  válik  esedékessé  legkésőbb  2008. 
szeptember 30-ával.

– A pályázók vállalják, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésről 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül szerződést 
köt  az  eladóval.  Vállalják  továbbá,  hogy  a  nyertes  pályázó  a 
szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül benyújtja a beruházásra 
vonatkozó  építési  engedély  kérelmet  az  elsőfokú  építésügyi 
hatósághoz.

– A  pályázók  vállalják  továbbá  azt,  hogy  a  pályázat  nyertese  a 
pályázat  tárgyát  képező  ingatlanon  a  jogerős  építési  engedélyek 
birtokában  a  beruházást  a  pályázat  elbírálásától  számított  3  éven 
belül befejezi. 

– A  pályázók  fogadják  el,  hogy  a  fentiekben  részletezett 
kötelezettségek teljesítésének biztosítására az Önkormányzat kiköti 
a szerződéstől elállás jogát, mely után a foglaló jogkövetkezményei 
beállnak.

e.) Képviselő-testület  a  pályázatok  elbírálása  során  az  ajánlatok 
rangsorolásakor  alkalmazandó  értékelési  szempontokat  fontossági 
sorrendben az alábbiak szerint határozza meg:
– A  pályázó  által  az  Önkormányzat  részére  megajánlott  vételár 

összege, nettó ár + ÁFA bontásban. 30 pont
– Az ajánlattevő által megjelölt beruházás főbb paraméterei, azokról 

készített látványtervek. 30 pont
– Az ajánlattevő által ismertetett beruházási tervek megvalósításának 

technikai, pénzügyi és szervezeti háttere, korábbi beruházásai mint 
referenciák 10 pont

– Az  ajánlattevő  által  tervezett  hasznosítással  létrejövő  új 
munkahelyek, új vállalkozások ill. helyi vállalkozások bevonásának 
lehetőségei. 20 pont

– Az ajánlattevő által vállalt beépítési határidő. 10 pont
f.) Az  Önkormányzat  a  pályázók  részére  a  szakértő  által  megállapított 

bruttó forgalmi érték 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték befizetését 
írja  elő,  melyet  a  pályázati  benyújtási  határidőt  megelőzően  kell 
teljesíteni  az  Önkormányzat  által  vezetett  11734121-15350088 
folyószámára  történő  átutalással.  Eredménytelen  pályázat  esetén  a 
biztosítékot  az  Önkormányzat  8  napon  belül  visszafizeti.  A nyertes 
pályázónak a befizetett biztosíték a kiíró által meghatározott 10 %-os 
foglaló összegébe beszámításra kerül. 
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g.) Az  ajánlati  kötöttség  időtartamát  a  Képviselő-testület  a  benyújtás 
határidejétől számított 90 napban határozza meg.

h.) A  pályázati  ajánlatok  benyújtásának  helye,  módja:  Ózd  Városi 
Polgármesteri  Hivatal  Polgármesteri  Titkárság  –  Tárgyaló,  zárt 
borítékban  „Ózd,  Sárli-telepi  ingatlan  hasznosítása”  jeligével,  feladó 
megjelölése nélkül, 2 példányban, magyar nyelven.
Benyújtás időpontja: 2007. augusztus 15., 10.00 óra.

i.) A pályázati  ajánlatok  bontását  a  pályázati  határidő  lejártát  követően 
azonnal, a pályázat benyújtás helyén, a pályázók jelenlétében az Eseti 
Bizottság végzi. 

j.) A zártkörű  pályázatot  kiíró  Ózd  Városi  Önkormányzat  –  az  Eseti 
Bizottság  előterjesztése  alapján  –  a  benyújtást  követő  képviselő-
testületi  ülésen  bírálja  el  a  benyújtott  pályázatokat.  Az  ajánlattevők 
írásban kapnak értesítést az elbírálást követő 8 napon belül.

k.) A kiíró Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja. 

l.) A kiíró Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az elbírálást követő 30 
napon belül szerződést köt. 

m.) A pályázati ajánlat érvényességi feltételei:
– A pályázat a beadási határidő lejártáig kerüljön benyújtásra.
– A pályázó  rendelkezzen azokkal  a  feltételekkel,  melyeket  kiíró  a 

meghívó levelében előírt.
– A  pályázatok  értékelési  rangsorolásánál  megjelölt  elvárások 

teljesítésére a pályázó adjon értékelhető ajánlatokat.
– A pályázó nyilatkozzon arról, hogy vállalja a kiíró által ismertetett 

feltételek  –  a  pályázat  részletes  feltételeinél  meghatározottak  – 
elfogadását és teljesítését. 

n.) A pályázatot kiíró Önkormányzat az ajánlatok közül az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
A nyertes pályázóval köt szerződést az Önkormányzat, az elbírálásnál 
más rangsorolást nem állapít meg és a pályázat nyertesével meghiúsuló 
szerződéskötés esetén az Önkormányzat a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja.

3.) A Képviselő-testület a pályázat lebonyolítására az alábbi személyekből álló 5 
fős Eseti Bizottságot jelöli ki:

Kiss Sándor – elnök
Erdősi János – tag
Kovács Béla – tag
Szalári István – tag
Fazekas Zoltán – tag
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4.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésben 
részletezett pályázati feltételeket tartalmazó meghívó levél megküldésével az 
alábbi pályázók részére küldjön felhívást: 

– UNICO-INVEST Kft. (8200 Veszprém, Nagy L. utca 2/a.)
– UNIOBER Kft. (1055 Budapest, Szalay utca 3. 1. em. 5.)
– GRESS-ING  Területfejlesztési  Mérnökiroda  Kft.  (H-1055 

Budapest, Vajkay utca 1.)

Felelős: 1-4.) pontok vonatkozásában: 
   pályáztatás lebonyolítása: Eseti Bizottság elnöke

pályáztatás megszervezése:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

 Határidő: értelemszerűen

3.) napirend

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átvilágítására 
vonatkozó tanulmány megrendelésére

Kiss Sándor előadja, 2007. június 28-án a Képviselő-testület döntött Ózd Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átvilágításáról. Ebben a határozatban 
meghatalmazták, hogy ajánlatokat kérjen be szakmai elemző cégektől és azok 
alapján  készítsen  előterjesztést  a  júliusi  testületi  ülésre.  2007.  július  5-én 
levélben tájékoztatást kért a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségétől e 
területen  dolgozó,  szakmailag  alkalmas  cégek felől.  Erre  a  2007.  július  17-i 
testületi  ülés volt a határidő. Mivel válasz addig nem érkezett, ezért  határidő 
módosításra került sor. A szövetség válaszában megnevezett néhány céget, és ez 
alapján  megküldésre  kerültek  az  árajánlatkérések.  Az  ajánlatok  4  cégtől 
határidőre visszaérkeztek, melyek a testületi ülés előtt kiosztásra kerültek, és az 
ülés vége után szeretne visszakérni. A kiértékelés után a határozati javaslatban 
szereplő cég tűnt a legteljesebbnek és árban is a legkedvezőbb ajánlatot adta, 
ezért  kéri  a  testületet,  fogadja  el.  Módosításként  javasolja  azonban,  hogy  a 
határozati javaslat 1. pontjában a „hatalmazza fel …” helyett „felhatalmazza” 
szó szerepeljen.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalva az 
előterjesztést a módosítással együtt elfogadásra javasolja.

Erdősi  János előadja,  a  Pénzügyi  Bizottság  1  tartózkodás  mellett,   a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  pedig  egyhangúlag  támogatja  -  a 
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módosítással együtt - a határozati javaslat elfogadását, melyet együttes ülésen 
tárgyalt meg.

Fazekas  Zoltán megjegyzi,  miután  a  testület  korábbi  határozatában  már 
elfogadta az átvilágítás tényét, csak technikai jellegű kérdése lenne. Egyrészt a 
határozati javaslat 1. pontjában leírják, hogy az átvilágítás költségfedezetét az 
ingatlanértékesítési többletbevételekből kívánják fedezni. Úgy gondolja, ez nem 
igazán  helyes,  hiszen  több,  korábbi  állásfoglalásban  már  szerepel,  hogy  az 
ingatlanértékesítésből, vagyon jellegű bevételből származó bevételt fejlesztésre, 
beruházásra,  illetve  vagyongyarapodásra  használják  fel.  Azt  javasolja,  hogy 
olyan forrásból kerüljön ez az összeg kifizetésre, amely nem csökkenti a város 
vagyonát.  Másik  észrevételként  megjegyzi,  hogy  a  határozati  javaslatban 
szereplő leendő megbízott a most kiosztott ajánlatban becsült árat adott meg. 
Bízik  benne,  hogy  a  fizetendő  összeg  nem  fogja  meghaladni  a  határozati 
javaslatban  szereplő  összeget  a  szerződéskötéskor  és  a  teljesítéskor  sem. 
Észrevételezi, hogy a tanulmányról készült beszámoló határideje november 30-
a. Kérdése, megoldható lehetne-e, hogy a novemberi testületi ülésen tárgyalják 
meg a beszámolót, mert napirendjét így a decemberi ülés ez már nem terhelné, 
vagy esetleg ennek a következménye akár januártól érvényesülhetne.

Riz Gábor elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot a 
módosító javaslattal. Kiegészítésként szeretné megjegyezni, - mivel a jegyző úr 
jelezte  a  bizottsági  ülésen  -,  hogy  már  az  ajánlat  kérésénél  is  voltak  olyan 
észrevételek, amelyek már súrolják a törvényesség határát. Nem szeretnék, hogy 
a későbbiek során a szerződéskötés folyamatában ez bent  maradna.  Kérik és 
javasolják bizottsági szinten is, hogy egy „kettős szűrő” kerüljön beiktatásra. Az 
első szűrő a szerződéskötés előtt, a második pedig a szerződéskötés után. Mind a 
két esetben a jegyző a törvényi háttér ismeretében nézhesse át azt, melyek azok 
a szempontok, amelyeket átvilágítanak és ezek az illető cég által átvilágíthatóak-
e vagy sem.

Benedek Mihály  Fazekas  Zoltán  képviselő  úr  felvetésére  válaszolva  előadja, 
hogy  azért  a  területértékesítésből  befolyt  pénzből  kerül  kiegyenlítésre  az 
átvilágítás költsége, mert az saját bevétel. Arról volt szó, hogy az így befolyó 
plusz bevételeket nem lehet működésre fordítani, de úgy gondolja, hogy ez az 
összeg  éppen  a  működés  racionalizálását  szolgálja.  A  felvetett  „becsült 
összegről”  pedig  az  a  véleménye,  hogy amennyiben  a  határozati  javaslatban 
pontos összeg van megfogalmazva, akkor annál többet, nagyobb összeget nem 
lehet a szerződésben szerepeltetni, hiszen azt ő sem írja alá. Riz Gábor képviselő 
úrnak is válaszolva hangsúlyozza, hogy szerződést csak abban az esetben ír alá, 
ha annak jogi felügyelete megvan. Tehát jegyző úrral - a szerződés megkötése 
előtt – a felmerülő kérdések átnézésre, megbeszélésre kerülnek, amelyet le is 
szignál, illetve jóvá is hagy. A november 30-i határidő azért szerepel a határozati 
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javaslatban, mert szeretné az átvilágítás eredményét már a jövő évi költségvetési 
koncepciónál  hasznosításra  javasolni  a  testületnek.  A koncepciót  pedig ekkor 
tárgyalják. Megjegyzi, korábban tárgyalhatják, de november 30-ig mindenképp. 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

391/SzÜ 194/KH/2007. (VII. 30.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalának  átvilágítására 
vonatkozó tanulmány megrendelése

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

1.) A Képviselő-testület  felhatalmazza  Benedek  Mihály  polgármestert,  hogy 
Ózd  Város  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalának  átvilágítására 
vonatkozó  tanulmány  elkészítésére  az  MKM  Procurator  Zrt-vel  (1112 
Budapest, Sasdi út 134. dr. Kőrösi Koppány ügyvezető) az 5.000.000 Ft + 
ÁFA összegű szerződést aláírja. A pénzügyi fedezetet az ingatlanértékesítési 
többletbevételek terhére biztosítja.

Felelős: Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2007. augusztus 20.

2.) A tanulmány főbb tartalmi elemeiről és az abban szereplő megállapításokról, 
javaslatokról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Felelős: Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2007. november 30.

4.) napiend

Javaslat az ózdi Almási Balogh Pál Kórház finanszírozási előleg iránti kérelme 
benyújtásának támogatására

Benedek Mihály köszönti a kórház gazdasági igazgatóját.

Erdősi  János elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  az  anyagot  megtárgyalta  és 
elfogadásra  javasolja.  A  Főigazgató  úr  bizottsági  ülésen  előadta,  hogy  az 
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anyagban szereplő összeg visszafizetésére a 2007. április 1-je után bekövetkezett 
finanszírozási változások lehetőséget biztosítanak.

Bereczki Lászlóné előadja, a Szociális, Egészségügyi és Családügyi Bizottság 
az  előterjesztést  megtárgyalta  a  rendkívüli  ülés  előtt,  és  módosításként  azt 
javasolja, hogy a javaslat első bekezdésének végére kerüljön be a finanszírozási 
előleg összege, amely 28.765,8 e Ft. Így a mondat helyesen úgy szól: „…..Ózd 
Város Önkormányzata, mint fenntartó legfeljebb 28.765,8 e Ft összegű előleg 
visszafizetésére garanciát vállal.”

Benedek Mihály megkérdezi az előterjesztőt, elfogadja-e a módosítást?

Németh Imréné elfogadja a módosítást.

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

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

46/SzÜ 195/KH/2007. (VII. 30.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház finanszírozási előleg iránti kérelme 
benyújtásának támogatása

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

A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház 
finanszírozási  előleg folyósítása érdekében kérelmet nyújtson be az Országos 
Egészségbiztosítási  Pénztárhoz  azzal,  hogy  Ózd  Város  Önkormányzata,  mint 
fenntartó,  legfeljebb  28.765,8  e  Ft  összegű  előleg  visszafizetésére  garanciát 
vállal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a garancia vállalásáról 
szóló – a „Finanszírozási előleg kérelem” mellékletét képező – nyilatkozatot a 
fenntartó képviseletében aláírja.

Felelős: Benedek Mihály polgármester
Határidő: azonnal

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

-.-.-

5.) napirend

Tájékoztató az Ózd város és Farkaslyuk község között 2007. július 2-án létrejött 
Megállapodás alapján végrehajtott birtokbaadásról 

Benedek Mihály az 5.)-6). napirendi pontban szereplő tájékoztatókról egyben 
kíván szólni. Ezek a tájékoztatók azért kerültek eddig meg nem szokott módon 
testület  elé,  mert  szeretné,  ha  megfelelő  és  naprakész  információval 
rendelkeznének Ózd és Farkaslyuk megállapodásáról, illetve az önkormányzati 
tulajdonba  igényelt  ingatlanokkal  kapcsolatos  döntésekről  és  előkészítő 
munkákról.  Megjegyzi,  a  vagyon  megállapodás  alapján  végrehajtott  birtokba 
adás  az  elfogadott  határozatok  alapján  a  Vagyongazdálkodási  Ügyosztály 
közreműködésével folyik. Kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót.  

Kiss Sándor kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.

A Képviselő-testület az Ózd város és Farkaslyuk község között 2007. július 
2-án  létrejött  Megállapodás  alapján  végrehajtott  birtokbaadásról  szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.

6.) napirend

Tájékoztató  az  Államtól  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  igényelt 
ingatlanokkal kapcsolatos 2106/2007. (VI.13.) sz. Korm. határozatról 

Kiss  Sándor kéri  a  testületet,  mivel  hozzászólás,  észrevétel  nincs,  vegyék 
tudomásul a tájékoztatót.

A  Képviselő-testület  az  Államtól  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba 
igényelt  ingatlanokkal  kapcsolatos  2106/2007.(VI.13.)  sz.  Korm. 
határozatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

-.-.-

(Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály  
polgármesternek.)
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(A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját.)

-.-.-

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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