
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. június 28-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

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

Távol  voltak: Boda  István,  Nyerges  Tibor,  Obbágy  Csaba,  Riz  Gábor, 
Strohmayer László képviselők 

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

Ügyosztály vezetője
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

vezetője
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Kovács György városi főmérnök
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Janiczak Dávid ÓVLKÖ elnöke
Krokavecz György ÓVSZKÖ elnöke
Beszeda István könyvvizsgáló
Kovács István újságíró
Fürjes Józsefné Területi Szociális Gondozási Központ mb. 

vezetője
Jene András Esély Gondozóház mb. vezetője
Farkas Gusztáv Agria Mobil Kft. ügyvezetője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Varga Gyula Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Koncz Sándorné dr. könyvvizsgáló
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Hamar Tivadar Borsod Volán Személyszállítási Zrt. ózdi 

üzemigazgatóságának képviseletében
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
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Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 
Alapítvány ügyvezető igazgatója

Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése 
határozatképes.  Tájékoztatja a jelenlévőket,  hogy előre  jelezte ülésről  történő 
távolmaradását  Boda  István,  Nyerges  Tibor,  Obbágy  Csaba,  Riz  Gábor  és 
Strohmayer László. Módosító javaslatot tesz a kiküldött meghívóban szereplő 
napirendi  pontokhoz:  24/A.)  napirendi  pontként  javasolja  megtárgyalni  a 
„Javaslat az Ózd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átvilágítására 
vonatkozó  tanulmány  megrendelésére”  című  előterjesztést.  Tájékoztatja  a 
testületet,  hogy  a  13.)-14.)  napirendi  pontokat  zárt  ülés  keretében  fogják 
megtárgyalni, tekintettel arra, hogy az érintettek nem járultak hozzá a nyilvános 
ülésen történő tárgyaláshoz.

Fazekas  Zoltán lakossági  kezdeményezés  alapján  a  Közérdekű  kérdések, 
bejelentések,  javaslatok  keretében  bejelentést  kíván  tenni  a  Béketelepi 
fiókkönyvtár  elhelyezésével  kapcsolatban,  és  ezzel  összefüggésben  egy  260 
állampolgár által aláírt ívet kíván a polgármesternek átnyújtani.

Vitális István a Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirend keretében 
kíván észrevételt tenni a testületi ülés időpontjának tárgyában.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  módosításokkal  együtt  a  napirend 
elfogadásáról.

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

Napirend:

1.) Ózd Város Önkormányzatának …/2007. (…..) számú rendelet-tervezete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési 
díjáról szóló 10/2005. (III.29.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

2.) Ózd Város Önkormányzatának …/2007. (…..) számú rendelet-tervezete a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről szóló 9/2005. (III.29.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke
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3.) Ózd Város Önkormányzatának …/2007. (…..) számú rendelet-tervezete az 
Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb 
szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

4.) Javaslat  a  2007.  évi  költségvetés  működési  hiányának  csökkentése 
érdekében szükséges kiadási előirányzatok módosítására

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzata  és  Ózd  Város  Kisebbségi 
Önkormányzatai közötti együttműködési megállapodások elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

6.) Ózd  város  Képviselő-testületének  a  2007-2010-es  ciklusra  szóló 
önkormányzati gazdasági programja

Előterjesztő: Polgármester

7.) Javaslat  az  Ózd,  Malom  út  térségében  lévő  8033/6  hrsz-ú  ingatlan 
hasznosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

8.) Javaslat  az  Ózd,  Óvoda  út  18.  szám  alatti  ingatlan  tulajdonjogának 
rendezésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

9.) Javaslat az Ózd Nevelési Tanácsadó megszüntetésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

11.) Javaslat  az  Ózd  város  és  Farkaslyuk  község  közötti  vagyonmegosztási 
megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Polgármester, az Ideiglenes Bizottság elnöke
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12.) Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft-ből történő vagyon kivonásával kapcsolatos 
döntésekre

Előterjesztő: Polgármester

13.) Javaslat  a  Városközponti  Óvoda  óvodavezetője  kinevezésének  meg-
hosszabbítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

14.) Javaslat Dr. Eszenyi Géza főigazgató nyilatkozatának tudomásulvételére és 
a 244/KH/2003. (XI.20.) számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Polgármester

15.) Javaslat  az  Olvasó falfestményei  és  a  bejárati  padlóburkolat  restaurálási 
feladatainak elvégzésére benyújtott pályázat műszaki tartalmának és önerő 
előirányzatának módosítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke

16.) Javaslat a Domaházi Általános Iskola és az Ózd Árpád Vezér Úti Általános 
és Szakképző Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

17.) Javaslat az ózdi 18695 hrsz-ú ingatlan (3662 Ózd, Rendelő út 1.) kezelői 
jogának átadására és önkormányzati bérlakássá történő nyilvánítására

Előterjesztő: Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság 
elnöke

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

18.) Javaslat Ózd és Kazincbarcika Város Önkormányzatai, valamint az általuk 
fenntartott  egészségügyi  intézmények  közötti  együttműködési 
megállapodás előkészítésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

19.) Javaslat az Ózd, Bolyki főút 44-50. (2. ajtószám) alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (gépjárműtároló) bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
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20.) Javaslat az Ózd, Bolyki Tamás út 15/A (II.emelet) alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

21.) Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 7. fsz. 2. ajtószám alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

22.) Javaslat az üresen álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, 
valamint  a  kedvezményesen  bérbe  adott  önkormányzati  ingatlanok 
helyzetének rendezésére, hatékonyabb hasznosítására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

23.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzata  és  a  BORSOD  VOLÁN 
Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási 
szerződés módosítására

Előterjesztő: Polgármester

24.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Ellátó Szervezete megszüntetésére

Előterjesztő: Polgármester

24/A.)  Javaslat  az  Ózd  Város  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalának 
átvilágítására vonatkozó tanulmány megrendelésére

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

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

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

26.) Javaslat a 2007. évre jóváhagyott közhasznú foglalkoztatási keretösszegek 
részbeni módosítására

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke
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27.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2006. évi munkaerő-piaci 
helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről

Előterjesztő: Észak-Magyarországi  Regionális  Munkaügyi 
Központ 

Ózdi Kirendeltségvezető

28.) Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő  Iroda  2006.  évi 
tevékenységéről, Ózd város befektetési pozíciójáról

Előterjesztő:  Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 

29.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2006. 
évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 
Kuratóriumi elnök

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

Előterjesztő: Polgármester

31.)  Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2007.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  szolgáltatások  és  ellátások  térítési 
díjáról szóló 10/2005. (III.29.) számú rendeletének módosításáról

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  elfogadását  4  igen 
szavazattal támogatja. Az indoklásból kitűnik, hogy egy jogszabályi változás a 
szociális  rászorultság  vizsgálatát  kiterjesztette  a  jelzőrendszeres 
segítségnyújtásra is. A térítési-díj változásból pedig az tűnik ki, hogy az állami 
normatív  támogatás  egyaránt  kapcsolódik  a  szociálisan  rászorult  és  nem 
rászorult személyek ellátásához. Az elszámolásnál, illetve a megállapodásnál az 
változott, hogy a szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás különbözete lesz.
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Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadásának jogi akadályát nem találta.

Erdősi János ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött az a kérdés, hogy 
hátrányosan  érintheti-e  a  rendelet  illetve  a  térítési  díjak  változása  a  jelenleg 
működő klubokat.  A kirészletezés után világossá vált,  hogy abban az esetben 
érinti hátrányosan, ha a teljeskörű szolgáltatást igénybe veszik a klubokban élők. 
Ha részlegesen veszik igénybe, akkor még kedvezőbb is lehet a térítési díj, mint 
az  eddigi  volt.  A  bizottság  egyhangúlag  támogatja  a  rendelet-tervezet 
elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
14/2007.(VI.29.) számú rendeletét

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások
térítési díjáról szóló többször módosított 10/2005. (III.29.) számú rendelet

módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális  szolgáltatások  és  ellátások térítési  díjáról  szóló  többször  módosított 
10/2005.  (III.29.)  számú  rendeletét  (a  továbbiakban:  R.)  az  alábbiak szerint 
módosítja:

1. §

Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. §
Intézményi térítési díjak

(1)  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  szolgáltatásainak  és  ellátásainak 
intézményi térítési díja:

a) étkeztetés
aa) szociálisan rászorultak részére 

- elvitellel    45,- Ft,
- kiosztó helyre, illetve lakásra szállítással 109,- Ft,

ab) szociálisan nem rászorultak részére
- elvitellel 320,- Ft, 
- kiosztó helyre, illetve lakásra szállítással 370,- Ft;

b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
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ba) szociálisan rászorultak részére 149,- Ft/nap,
bb) szociálisan nem rászorultak részére 200,- Ft/nap,
bc) 2006. évben ellátásban részesültek részére        5.160,- Ft/év;

c) Idősek Klubjai
ca) I. sz. Idősek Klubja    

-  az ellátás teljes körű igénybevétele esetén       1.174,- Ft/nap/fő,
-  az ellátás étkeztetés nélkül történő 

igénybevétele esetén  117,- Ft/nap/fő;
cb) II. sz. Idősek Klubja

- az ellátás teljes körű igénybevétele esetén        1.268,- Ft /nap/fő,
- az ellátás étkeztetés nélkül történő 
  igénybevétele esetén 127,- Ft/nap/fő;

cc) III. sz. Idősek Klubja 
- az ellátás teljes körű igénybevétele esetén 681,- Ft /nap/fő,
- az ellátás étkeztetés nélkül történő 
  igénybevétele esetén    68,- Ft/nap/fő;

cd) Harmónia Gondozóház- Idősek Klubja 
- az ellátás teljes körű igénybevétele esetén        1.028,- Ft /nap/fő,
- az ellátás étkeztetés nélkül történő 
   igénybevétele esetén  103,- Ft/nap/fő;

d) Esthajnal Gondozóház 1.835,- Ft/nap  55.050,- Ft/hó;

e) Harmónia Gondozóház 2.177,- Ft/nap  65.310,- Ft/hó. 
(2) Esély Gondozóház

a) Nappali melegedő térítésmentes,
b) Szenvedélybetegek nappali intézménye térítésmentes,
c) Átmeneti szállásán 30 napot 

- meg nem haladó igénybevétel esetén térítésmentes, 
- meghaladó igénybevétel esetén 362,- Ft/nap 10.860,- Ft/hó,

e) Éjjeli menedékhely térítésmentes.”

2. §

Az R. 8. § (2) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

[Az  intézményvezető  a  személyi  térítési  díj  50%-áig  terjedő  térítési  
díjkedvezményt,  vagy  térítési  díjmentességet  adhat  abban  az  esetben,  ha  az  
igénybe  vevő  életkörülményeiben  kedvezőtlen  változás  következett  be,  
különösen, ha …] 

„- havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 10%-át, ...”
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3. §

Általános rendelkezések

(1)E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)E  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  az  R.  1-2.  számú  melléklete 
hatályát veszti.

2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2007.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,  azok  igénybevételéről 
szóló 9/2005. (III.29.) számú rendeletének módosításáról

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az ülés előtt minden képviselő kapott 
egy  kiosztásos  anyagot,  amely  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság által elfogadott módosítást tartalmazza, amely a 4/A. § (1) bekezdését 
érinti. A Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, a módosítással együtt elfogadását javasolja.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  módosítással  együtt  a  rendelet-tervezet 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
15/2007.(VI.29.) számú rendeletét

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről szóló 9/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi  III.  törvény 92.  §  (1)  bekezdésében  és  a  62.  §  (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján  Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,  azok  igénybevételéről 
szóló többször módosított  9/2005. (III.29.) számú rendeletét (a továbbiakban: 
R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. az alábbi 4/A. §-sal egészül ki:
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„4/A. § 
A szociális rászorultság feltételei

(1) Az  étkeztetés  szempontjából  szociálisan  rászorult  az  a  személy,  akinek 
családjában az egy főre  számított  havi  családi  jövedelem alacsonyabb az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál, egyedül élő 
esetén 220 %-ánál, és aki különösen 

• ötven év feletti vagy
• egészségi állapota,
• fogyatékossága, 
• pszichiátriai betegsége,
• szenvedélybetegsége, vagy
• hajléktalansága 

miatt  napi  legalább  egyszeri  meleg  étkezést  önmaga,  illetve  eltartottja(i) 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szempontjából szociálisan rászorult 
az, aki megfelel az Szt. 65. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.”

2. §

Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §
Az ellátások igénybevétele

(1) A 4.  §  (1)  bekezdés  a)  és  c)  pontjaiban  foglalt  ellátásokat  szociálisan 
rászorult, illetve szociálisan nem rászorult személyek vehetik igénybe. 

(2)A 4. § (1) bekezdés g) - i) pontjaiban és (3) bekezdésében foglalt ellátásokat 
szociális rászorultság vizsgálata nélkül lehet igénybe venni. 

(3) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(4) A  szolgáltatás  iránti  kérelmet  formanyomtatványon  (a  továbbiakban: 
Kérelem) kell benyújtani

a) étkeztetés,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c) időskorúak nappali ellátása,   
d) időskorúak bentlakásos átmeneti elhelyezése, valamint az 
e) átmeneti szállás 30 napot meghaladó 

igénylése esetében. 
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(5) Írásban kell kérelmezni a szenvedélybetegek nappali ellátását.
(6) A Kérelemhez  csatolni kell: 

a)  a  jövedelemnyilatkozatban  feltüntetett  jövedelmek  tartalma  szerinti 
igazolást, 

b)  a  4.  § (1)  bekezdése  g)  -  i)  pontjaiban és  a  (3)  bekezdésének c)  -  d) 
pontjaiban  foglalt  ellátások  igénybevételére  irányuló  kérelemhez 
mellékelni kell érvényes, negatív tüdőszűrő vizsgálati eredményt.

(7) A (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló 
kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve 
azok másolatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe 
vételéről szóló 9/1999. (XI. 24. ) Korm. rendelet 22. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak szerint. 

(8) A szenvedélybetegek  nappali  ellátása  iránt  írásban  benyújtott  kérelemhez 
mellékelni  kell  az  igénybe  vevő  szakorvosának,  kezelőorvosának 
szakvéleményét.”

3. §

Vegyes rendelkezések

(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

3.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának …/2007. (…..) számú rendelet-tervezete az Ózd 
Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 25/1993. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 

Kovács  Béla elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság a testületi ülést 
megelőzően a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A bizottságok véleménye alapján 
a  4.  §-ban és  a  7.  §-ban megjelölt  összegek elől  a  nettó  szót  ki  kell  húzni. 
Mindennek indoka, hogy az ÁFA bármikor megváltozhat, ezért nem célszerű a 
rendeletben  a  nettó  megfogalmazást  használni.  Ennek  következtében  a 
bizottságok  javasolják  továbbá,  hogy  a  4.  §-ban  található  5  millió  Ft-os 
összeghatárt  módosítsák  6  millió  forintra.  A  bizottságok  támogatják  a 
módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadását.

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

Vitális István felhívja a figyelmet, hogy a bizottsági ülésen tett egy módosító 
javaslatot, amelyet Kovács Béla elnök úr nem említett a hozzászólásában. Azt 
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javasolta,  hogy a 4. §-ba -  A nem törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak 
megszerzése, elidegenítése, megterhelése esetében a rendelkezési jog 6 millió Ft 
egyedi forgalmi értékhatárig a Gazdaságfejlesztési Bizottságot illeti meg - írják 
be a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottságot is. 
Szerinte az ingatlan-eladásoknak, elidegenítéseknek nemcsak gazdasági, hanem 
városüzemeltetési,  költségvetési, egyéb vonzatai is vannak. Mivel a testület a 
legfőbb gazdája a város vagyonának, ezért nem igazán tudja támogatni, hogy a 
fontos  döntéseket  egy  bizottság  hozza  meg.  Másik  észrevétele  a  7.  §-al 
kapcsolatos - ahol nem sikerült számára megnyugtatóan tisztázni -, miszerint a 
polgármester  saját  hatáskörben  az  önkormányzat  vagyonát  vagy  tulajdonát 
érintően 3 M Ft-ig kötelezettséget vállalhat. Mivel a 4. § rendelkezik arról, hogy 
a Gazdaságfejlesztési Bizottság intézi az ügyeket, nem érti, hogy akkor mi az, 
amivel  a  mindenkori  polgármester  és  mi az,  amivel  a  Bizottság rendelkezik. 
Mindezen indokok és észrevételek mellett nem tudja támogatni az előterjesztés 
elfogadását. A bizottsági ülésen tett módosító javaslatát fenntartja.

Benedek Mihály tájékoztatja a képviselő urat, hogy az SZMSZ egyértelműen a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  hatáskörébe  utalja  az  érintett  döntési 
jogosítványokat.  Ahhoz,  hogy a módosító javaslatról  szabályszerűen tudjanak 
dönthessenek, egy SZMSZ módosítást kellett volna előbb beterjeszteni, amely 
szerint ezt a döntési jogosítványt 3 bizottságra ruházzák át.

Vitális István érti a polgármester úr logikáját, de talán abban is van logika, hogy 
nem módosíthatják az SZMSZ-t addig, amíg nem tudják, hogy mire módosítsák. 

Benedek Mihály hangsúlyozza, nem lehet megfordítani a két dolgot, ezért kéri a 
képviselő urat, hogy tekintsen el módosító javaslatától, mivel nem felel meg az 
SZMSZ-ben foglaltaknak.

Vitális István abban az esetben tekint el módosító javaslatától, ha a jegyző úr is 
megerősíti, hogy az SZMSZ módosítást kellett volna hamarabb előterjeszteni.

dr. Csiszár Miklós megerősíti a polgármester úr által elmondottakat.

Kovács  Béla tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  bizottsági  ülésen  ugyanígy 
elhangzott ez a felvetés. Felhívja a figyelmet, hogy a polgármester esetében ez a 
hatáskör  nem  konkrét  vagyoneladásra,  hanem  pályázat  megrendelésekre, 
kötelezvényekre,  esetleges  hirtelen  felajánlásokra  vonatkozik,  azokra,  amikre 
gyors  intézkedést  szükséges  hozni.  Ebből  a  szempontból  nem  veszi  át  a 
bizottság hatáskörét a polgármester.

Benedek  Mihály kéri,  a  módosítással  együtt  szavazzanak  a  rendelet-tervezet 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett megalkotja
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Ózd Város Önkormányzatának 
16/2007.(VI.29.) számú rendeletét 

az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás 
főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz.

rendelet módosításáról

1. §

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb 
szabályairól  szóló  25/1993.  (XII.23.)  sz.  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet) 
hitelfedezeti vagyonkörét tartalmazó 6. sz. melléklete 11. sorszáma alól törli az 
ózdi  belterületi  7354  hrsz-ú,  a  26.  sorszám  alól  törli  az  ózdi  belterületi 
8359/3/A/17 hrsz-ú és a 49. sorszám alól törli az ózdi belterületi 5059 hrsz-ú 
ingatlanokat. 

2. §

A Rendelet önkormányzati hitelfedezeti forgalomképes vagyonkörét tartalmazó 
6. sz. melléklete kiegészül az ózdi belterületi 7342/3 hrsz-ú ingatlannal. 

3. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h), i), j) pontokkal:
„h) döntés a vagyonkezelési szerződés megkötéséről és a szerződés tartalmának 

meghatározásáról, 
  i) döntés a vagyontárgyak minősítéséről forgalomképességi szempontból,
  j) minden egyéb döntés, amit jogszabály kizárólagosan a Képviselő-testület 

hatáskörébe utal.”

4.§

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A  nem  törzsvagyon  körébe  tartozó  vagyontárgyak  megszerzése, 

elidegenítése, megterhelése esetében a rendelkezési jog 6 millió Ft egyedi 
forgalmi értékhatárig a Gazdaságfejlesztési Bizottságot illeti meg.”

5. §

A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(6) Az  önkormányzati  tulajdoni  hányaddal  működő  gazdasági  társaság  és 

egyéb  gazdálkodó  szervezet  a  rábízott  önkormányzati  vagyonnal  –  ha 
jogszabály másként nem rendelkezik – önállóan gazdálkodik.
A gazdasági  társaságra és  egyéb gazdálkodó szervezetre (Ptk.  685.  § c) 
pontja) bízott közüzemi vagyont az Önkormányzat 
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– a társaság megszüntetése,
– a társaság átalakulása,
– a  korlátozottan  forgalomképes  önkormányzati  vagyon  törvényes 

előírásoknak megfelelő rendezése,
– a települések közötti vagyonmegosztás

esetén  vonhatja  el,  s  az  elvonás  időpontjában  fennálló  tartozásokért  az 
elvont vagyon erejéig kezesként felel. Az elvonás folytán a hitelezőket ért 
kárért az Önkormányzat tartozik felelősséggel.”

6. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
„Ha a társaság legfőbb szerve, a Gazdaságfejlesztési Bizottság által előzetesen 
nem tárgyalt kérdésekben kíván dönteni, úgy az Önkormányzat képviselőjének 
az érintett napirend elhalasztását kell kérni, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve 
az  utólagos  önkormányzati  bizottsági  jóváhagyást  a  társasági  döntés 
érvényességi feltételeként elfogadja. Ezt a szabályt kell alkalmazni a társaság 
legfőbb  szervének  taggyűlés  tartása  nélküli  (írásbeli  szavazás,  telefonon, 
telefaxon szavazás, stb.) döntéshozatali eljárása során is.”

7. §
A Rendelet 8. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:
„(4) A  Polgármester  saját  hatáskörében  az  Önkormányzat  vagyonát  vagy 

tulajdonát  érintő  ügyekben  –  a  mindenkori  éves  költségvetésben 
jóváhagyott  előirányzatok  keretén  belül,  3  millió  Ft  összeg  erejéig  – 
szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat.”

8. §
A Rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A vagyontárgy rendeltetése alapján a Képviselő-testület dönt

a) azon vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánításáról, amelyet törvény nem 
sorolt  be  forgalomképtelen,  vagy  korlátozottan  forgalomképes 
kategóriába,

b) vagyontárgyak  forgalomképessé  nyilvánításáról,  kivéve  törvény  által 
törzsvagyonba tartozó, valamint az állami-, vagy pályázati támogatással 
létrehozott  vagyontárgyak,  a  támogató által  meghatározott  kötöttségek 
időtartama alatt.

 (3)Az  Önkormányzat  tulajdonába  került  vagyontárgyat  a  megszerzéssel 
egyidejűleg kell  minősíteni,  meghatározva azt,  hogy a forgalomképtelen, 
vagy a korlátozottan forgalomképes, vagy a forgalomképes vagyoni körbe 
kerüljön. A minősítés meghatározó szempontja a vagyontárgy rendeltetése. 
Ezt  a  rendelkezést  kell  alkalmazni  abban  az  esetben  is,  amikor  a 
vagyontárgy  elveszíti  besorolását  meghatározó  rendeltetését,  vagy  az 
átminősítésre egyéb ok miatt van szükség.”
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9. §

A Rendelet kiegészül az alábbi 12/A. §-al:

„12/A. §

(1) Az  önkormányzati  vagyon  tulajdonjogát,  illetve  ennek  használatát  – 
amennyiben  jogszabály  eltérően  nem  rendelkezik  –  ingyenesen,  vagy 
kedvezményesen átruházni kizárólag
a) közérdekű kötelezettségvállalás céljára,
b) közfeladatot  ellátó  szervezet  részére,  a  szervezet  létesítő  okiratában 

meghatározott célkitűzés elérése érdekében,
c) az Önkormányzat feladatellátását megállapodás alapján végző szervezet 

részére, a megállapodás időtartama alatt,
d) az Önkormányzat részvételével működő kistérségi társulás, illetve annak 

intézményei  részére  a  társulási  megállapodásban,  illetve  az  alapító 
okiratban meghatározott feladatellátás érdekében, 

e) más önkormányzat részére, a feladat- és hatáskör átadás kapcsán,
f) önkormányzati  ingatlanok  tulajdoni  helyzetének  közigazgatási  határ 

változása miatti rendezése kapcsán,
g) a magyar állam részére lehet.

(2) Az ingyenes vagy kedvezményes tulajdonjog, illetve használat átruházásáról 
az  Önkormányzat  az  érintettel  megállapodást  köt.  A  megállapodás 
tartalmazza az átruházás részletes feltételeit.”

10. §

A Rendelet kiegészül az alábbi III/A. fejezettel:

„III/A. fejezet

Az önkormányzati vagyonkezelés szabályai

13/A. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan 
forgalomképes és forgalomképes vagyonának meghatározott meghatározott 
körét az Ötv. 80/A. és 80/B. §-ai,  valamint az Áht.  105. §-a és 105/A., 
105/B.,  105/C.  és  105/D.  §-ai,  továbbá  e  rendelet  keretei  között, 
önkormányzati  közfeladat  ellátása  érdekében  –  az  önkormányzati 
közfeladatok  ellátási  kötelezettségének  érintetlenül  hagyása  mellett  – 
vagyonkezelésbe adhatja. 

(2) Az  (1)  bekezdés  rendelkezéseinek  figyelembevételével  vagyonkezelésbe 
adható vagyonkör: 
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a) közművek, különösen vízellátási-, szennyvíz és csapadékvíz elvezetési-, 
távhőellátási-, erősáramú-, térvilágítási-, távközlési-, gázellátási-, egyéb 
célú közműjellegű hálózat és azok védőterületei,

b) az  Önkormányzat  egyszemélyes  vagy  többségi  tulajdonú  gazdasági 
társaságának, közhasznú társaságának, egyéb gazdálkodó szervezetének 
üzemeltetésre átadott vagyontárgyak,

c) a megyei önkormányzat részére átadott, illetve átadandó önkormányzati 
feladatellátásához rendelt vagyontárgyak,

d) művelődési,  oktatási,  egészségügyi,  szociális  és  sport  intézmények 
használatában  lévő,  az  alapfeladat  ellátását  segítő,  illetve  kiszolgáló 
vagyontárgyak.

13/B. §

(1) Az  önkormányzati  vagyon  vagyonkezelésbe  adása  nyilvános  pályázati 
eljárás lefolytatásával – kivéve az önkormányzati törvény szerinti „kijelölés” 
esetét – a közfeladat ellátásáról rendelkező ágazati törvény, ha olyan nincs, 
akkor  az  Áht.  részletes  szabályai  szerint,  vagyonkezelési  szerződés 
megkötésével történik. A pályázati eljárás részletes szabályozását a Rendelet 
10. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A  vagyonkezelésbe  adás  az  önkormányzati  feladatellátás  feltételeinek 
hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme 
érdekében történhet. A nyilvános pályázati eljárást megelőzően kötelező a 
vagyonértékelést elvégeztetni.

(3) A feladatellátás átadását célzó döntést megelőzően elemzést kell készíteni, 
melyben  –  az  eljárást  megelőzően  elkészített  vagyonértékelés 
megállapításaira alapozva – értékelni kell a célt szolgáló vagyon állapotát, 
alkalmasságát,  működtetési,  várható  felújítási  és  fejlesztési  költségeit,  s 
mindezeknek az önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatását is.

(4) Az  önkormányzati  vagyont  kezelő  szerv  a  rábízott  vagyonról  –  az 
Önkormányzat  közfeladatainak  sérelme  nélkül  –  e  rendelet  és  más 
jogszabályok, valamint a vele kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak 
szerinti gondoskodik.

(5) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott  jogok gyakorlását saját 
szervezete útján vagy – ha önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés 
azt megengedi –harmadik személy közreműködésével látja el. A harmadik 
személy (alvállalkozó) eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelési  jogát más szervre nem ruházhatja át,  a 
vagyontárgyat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 

(7) Az  önkormányzati  vagyon  kezelője  jogosult  a  vagyonkezelésbe  adott 
működés feltételeként rábízott vagyon
a) birtoklására,
b) használatára, hasznainak szedésére,
c) bérbeadására és egyéb – a tulajdonjogot nem érintő – hasznosítására.
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(8) Az önkormányzati vagyon kezelője köteles a vagyonkezelésbe adott vagyon 
a) biztosítására,
b) közterheinek viselésére,
c) jó gazda módjára történő megőrzésére,
d) gazdálkodás szabályai szerinti használatára,
e) fenntartásával,  üzemeltetésével,  karbantartásával  kapcsolatos  feladatok 

ellátására.

13/C. §

(1) A  vagyonkezelési  szerződésnek  –  figyelemmel  az  önkormányzati 
közfeladatra és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére 
– tartalmaznia kell:
a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és 

ellátandó egyéb tevékenységeket, valamint
b) a  vagyonkezelő  által  a  feladatai  ellátásához  alvállalkozók,  illetőleg 

közreműködők igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe 
adott  vagyon  birtoklására,  használatára  vonatkozó  korlátozó 
rendelkezéseket,

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a 
helyi önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes 
jegyzékét  értékével  együtt,  azon  belül  a  kötelező  önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó vagyon megjelölését,

d) a  vagyonkezelésbe  adott  vagyonnal  való  gazdálkodásra  vonatkozó 
rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit, 

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén 
az ingyenesség tényét,

f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségek 
teljesítésének módját és formáját,

g) az  önkormányzat  költségvetését  megillető  –  a  vagyonkezelésbe  adott 
vagyon  kezeléséből  származó  –  befizetések  teljesítésére,  a 
vagyonkezelésbe  adott  vagyonnal  történő  elszámolásra  vonatkozó 
rendelkezéseket,

h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
i) a  teljesítés  biztosítására  szolgáló  mellékkötelezettségeket  és  egyéb 

biztosítékokat,
j) a  vagyonkezelésbe  adott  vagyonnal  való  mérhetően  eredményes 

gazdálkodásra vonatkozó előírásokat,
k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát.

(2) A vagyonkezelői jog megszűnik:
a) határozott  időtartamú  vagyonkezelési  szerződésben  meghatározott 

időtartam elteltével, 

17



b) határozatlan  időtartamú  vagyonkezelési  szerződés  esetén  a  szerződés 
felmondásával,

c) a (4)-(5) bekezdés szerinti rendkívüli felmondással,
d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, 

illetve
e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint
f) a  szerződésben  meghatározott  egyéb  ok  vagy  feltétel  bekövetkezése 

esetén.
(3) A felmondási idő jogszabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában:

a) rendes felmondás esetén hat hónap,
b) rendkívüli  felmondás  esetén  két  hónap,  ide  nem  értve  a  (5)  és  (6) 

bekezdések szerinti azonnali hatályú felmondás eseteit.
(4) A  helyi  önkormányzat  a  határozatlan  idejű,  illetve  határozott  idejű 

vagyonkezelési szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, 
ha
a) a vagyonkezelő az Áht. 105/A-105/B. §-ban foglalt kötelezettségét a helyi 

önkormányzati  költségvetési  és  vagyongazdálkodási  érdekeket 
hátrányosan érintő módon megszegi,

b) a vagyonkezelő,  az ellene a szerződéskötés előtt  megindult  csőd- vagy 
felszámolási  eljárásról  a  helyi  önkormányzatot  nem  tájékoztatta,  vagy 
nem  tájékoztatja,  illetőleg  a  vagyonkezelő  ellen  a  vagyonkezelési 
szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,

c) a  vagyonkezelő  adó-,  illeték-,  vám-  vagy  társadalombiztosítási  járulék 
tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást 
nem kapott.

(5) Azonnali  felmondásnak  van  helye,  ha  a  vagyonkezelő  a  kezelésbe  adott 
önkormányzati  vagyonnal  a  vállalt  önkormányzati  feladatot  nem látja  el, 
vagy a vagyonban kárt okoz.

(6) Az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény a vagyonkezelési 
szerződés rendkívüli és azonnali felmondásának további eseteit határozhatja 
meg.

13/D. §

(1) A  vagyonkezelőnek  a  kezelt  vagyonra  vonatkozóan  adatszolgáltatási 
kötelezettsége van. A vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet követő év 
február 15-éig köteles a vagyonkezelésbe vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni 
eszközök  állapotának  tárgyévi  változásairól  a  jegyző  által  meghatározott 
módon és formában az adatot szolgáltatni. 

(2) A Képviselő-testület  által  vagyonkezelésbe  adott  vagyont  a  vagyonleltár 
elkülönítetten tartalmazza.

(3) A  vagyonkezeléssel  kapcsolatos  ellenőrzés  megszervezésével  és 
elvégzésével  kapcsolatos  feladatok  végrehajtásáért  az  Önkormányzat 
Jegyzője felelős.
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(4) Az  ellenőrzés  feladata  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  vizsgálata,  ennek 
keretében  a  nyilvántartás  hitelességének,  teljességének  és  helyességének 
ellenőrzése,  továbbá  a  jogszerűtlen,  szerződésellenes,  vagy  a  tulajdonos 
érdekeit  sértő  vagyongazdálkodási  intézkedések  feltárása  és  a  jogszerű 
állapot helyreállítása.

(5) Az összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:
- a tulajdonosi ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása,
- a tulajdonosi ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok.

(6) Az  ellenőrzést  szükség  szerint  a  helyszínen,  illetve  adatbekérés  útján, 
elsősorban  a  tulajdonosi  ellenőrzés  végrehajtásához  szükséges 
dokumentációk értékelésével és a belső szabályzatokban található leírások, 
útmutatók,  valamint  a  részletes  vizsgálati  programban  meghatározott 
ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.”

11. §

Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján lép hatályba,  egyidejűleg  hatályát  veszti  a 
Rendelet 7. § (1) bekezdés g) pontja.

Melléklet a 16/2007. (VI.29.) sz. rendelethez 
1. sz. melléklet

„Melléklet a 25/1993. (XII.23.) sz. rendelethez 
10. sz. melléklet

Az önkormányzati közfeladat átadásának és a hozzá kapcsolódó 
vagyonkezelői jog átruházásának pályázati eljárása

I. A pályázat kiírása és meghirdetése

(1) A  pályázat  kiírásáról  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (Kiíró) 
rendelkezhet. 

(2) A Kiíró  a  versenyeztetés  során  valamennyi  ajánlattevő  számára  egyenlő 
esélyt  köteles  biztosítani  az  ajánlat  megtételéhez  szükséges  információhoz 
jutás  és  az  alkalmazott  versenyfeltételek  tekintetében.  A Kiíró  a  pályázat 
tartalmát  úgy  köteles  meghatározni,  hogy  annak  alapján  az  ajánlattevők 
megfelelő  ajánlatot  tehessenek  és  a  szabályszerűen,  időben  benyújtott 
pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 

(3) A pályáztatást páratlan létszámú, legalább 5 fős eseti bizottság (továbbiakban: 
Bizottság) bonyolítja le.

(4) A bizottság tagjait és elnökét a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület 
jelöli ki.
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(5) A  pályázati  felhívást  a  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján  ki  kell 
függeszteni, legalább egy országos és egy helyi lapban és az Önkormányzat 
honlapján, valamint szükség esetén a közfeladatot érintő ágazati közlönyben 
kell megjelentetni. A felhívásban meg kell jelölni a részletes pályázati kiírás 
(pályázati tájékoztató) rendelkezésre bocsájtásának helyét, időszakát és egyéb 
feltételeit,  továbbá  az  elektronikusan  megküldhető  dokumentumok  körét, 
valamint  a  tájékoztató  rendelkezésre  bocsájtásának  esetleges  pénzügyi 
ellenértékét és az ellenérték teljesítésének feltételeit. 

(6) A kihirdetés közhiteles időpontjának az első esetben a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés időpontját, a második esetben a megyei 
vagy országos napilapban történő közzététel időpontját kell tekinteni.

(7) A  Kiíró  jogosult  a  pályázati  kiírást  az  elbírálásig  visszavonni.  Erről  a 
pályázati  felhívás  közlésével  megegyező  helyeken  az  elbírálási  határidő 
lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni, a visszavonásról az érdekelt 
pályázókat értesíteni. A kiírás visszavonása esetén – amennyiben a részletes 
dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta meg – a Kiíró köteles a 
dokumentáció ellenértékét visszafizetni.

(8) A pályázat  benyújtásának határidejét  a  felhívásban úgy kell  meghatározni, 
hogy a felhívás közzététele és a benyújtási határidő között legalább 20 naptári 
nap legyen.

(9) A pályázó  részére  a  megalapozott  pályázat  benyújtása  érdekében  mind  a 
pályázó,  mind a Kiíró kezdeményezésére a  Kiíró kiegészítő felvilágosítást 
nyújt. Ennek formája lehet: írásbeli, helyszíni bejárás és konzultáció. Ennek 
során az esélyegyenlőséget a Kiírónak biztosítani kell. 

(10)A részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a következőket:
a) a Kiíró megnevezését, főbb azonosító adatait, címét, telefon és telefax 

számát (e-mail címét),
b) az átadandó közfeladat részletes leírását, 
c) az  átadandó  közfeladat  ellátásához  szükséges  ingatlan  és  ingó 

vagyontárgyak megjelölését és valós értékét, ingatlan esetén az ingatlan-
nyilvántartási  adatokat,  illetve  a  per-,  teher-  és  igénymentesség 
bármilyen korlátozását,

d) az átadandó közfeladat ellátásának helyét,
e) a  vagyonkezelési  szerződés  időtartamát  és  a  főbb  szerződéses 

feltételeket, valamint a szerződés megszűnésének eseteit és elszámolási 
szabályait,

f) a  pályázatban  szereplő  vagyon  felújítására,  beruházásra  vonatkozó 
kötelező előírásokat,

g) a szerződésteljesítés éves utóellenőrzésének szabályait,
h) az  átvételre  kerülő  vagyoni  elemek  bevételeinek  és  ráfordításainak 

elkülönített  nyilvántartási  módját,  éves  elszámolási  kötelezettségét, 
valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget,

i) az esetleges alternatív pályázat benyújtásának lehetőségét,
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j) a  pályázó  és  az  esetleges  alvállalkozók  személyi  és  szakmai 
felkészültségével kapcsolatos alkalmassági feltételeket és azok igazolási 
módját, a pályázaton történő részvétel kizáró okait,

k) a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket
l) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó 

értékelési  szempontokat  fontossági  sorrendben,  az  értékelési 
ponthatárokat és az értékelési módszert,

m) a hiánypótlás lehetőségét, vagy annak tilalmát, 
n) a pályázat kötelező tartalmi elemeit,
o) a  fizetés  módjára,  valamint  a  pénzügyi  garanciákra  vonatkozó 

előírásokat,
p) ajánlati  biztosíték  kikötése  esetén  az  ajánlati  biztosíték  mértékét  és 

befizetésének módját,
q) az ajánlati kötöttség időtartamát,
r) a  pályázati  ajánlatok  benyújtásának  nyelvét,  helyét,  módját  és 

határidejét,
s) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, idejét,
t) a pályázati ajánlatok elbírálásának idejét,  az ajánlattevők értesítésének 

módját, és határidejét,
u) a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja,
v) a  Kiíró  azon  jogának  fenntartását,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő 

visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjé(i)vel 
szerződést kötni,

w) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit,
x) a pályázat nyertesével megkötendő szerződés létrejöttének határnapját,
y) a döntéshozó megnevezését.

II. Pályázati biztosíték

(1) A pályázaton történő részvétel biztosíték nyújtásához köthető, melyet a Kiíró 
által meghatározott időpontig és módon kell a Kiíró részére megfizetni.

(2) A biztosítékot  a  kiírás  visszavonása,  az  ajánlatok  érvénytelenségének,  a 
pályázat, vagy az adott ajánlat eredménytelenségének megállapítása esetén a 
megállapítást követő 10 napon belül vissza kell fizetni.

(3) Nem jár  vissza  a  biztosíték,  ha  az  a  kiírás  szerint  a  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettséggé  alakul  át,  továbbá  akkor  sem,  ha  az  ajánlattevő  az 
ajánlati  kötöttség  időtartama  alatt  ajánlatát  visszavonja,  vagy  a  szerződés 
megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsul 
meg.
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III. A pályázati ajánlat

(1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) az  ajánlattevő  nevét,  lakóhelyét  (székhelyét),  elérhetőségét  (telefon, 

telefax számát, e-mail címét),
b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott ellenszolgáltatás összegét,
d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
e) a  pályázati  kiírásban  foglalt  feltételek  elfogadására  vonatkozó 

nyilatkozatot,
f) a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást.

(2) Amennyiben  az  ajánlattevő  jogi  személy,  vagy  jogi  személyiség  nélküli 
gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
a) 30  napnál  nem  régebbi  cégkivonatát,  vagy  cégbejegyzés  iránti 

kérelmének másolatát, illetve a Cégbíróság által kiadott tanúsítványt,
b) az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát.

(3) Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell 
az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

(4) Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia 
kell az ajánlattevő személyi adatait.

IV. Az ajánlatok benyújtásának módja, az ajánlati kötöttség

(1) Az  ajánlattevők  az  ajánlataikat  zárt  borítékban,  csomagban  az  ajánlattevő 
azonosítására  alkalmatlan  módon  két  példányban  kötelesek  az  ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidőig, a pályázatra utaló jelzéssel benyújtani.

(2) Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától 
kezdődik.  A  pályázó  az  ajánlatához  a  pályázati  kiírásban  meghatározott 
időpontig,  de  legalább  a  benyújtási  határidő  lejártától  számított  60  napig 
kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a kiírást visszavonta, a 
versenytárgyalás nyertesével szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli 
a pályázat eredménytelenségét.

V. Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

(1) A pályázati kiírásban megjelölt helyen, az ott megjelölt időpontig benyújtott 
ajánlatokra  a  Kiíró  képviselője  az  érkezés  időpontját  rávezeti  az  ajánlatot 
tartalmazó borítékra.

(2) A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő 
3 munkanapon belül történik. A pályázatok bontása nyilvános, a Bizottság, a 
Bizottság  által  meghívott  személyek,  valamint  az  ajánlattevők,  illetve 
meghatalmazottjaik részvételének biztosításával. 
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(3) Az  ajánlatok  felbontásakor  a  jelenlevőkkel  ismertetni  kell  az  ajánlattevők 
nevét,  székhelyét  (lakóhelyét),  valamint  az  ajánlatok  legfontosabb tartalmi 
elemeit.

(4) A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

VI. A pályázati ajánlatok értékelése

(1) A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Bizottság véleményezi és javaslatot  tesz 
a Kiírónak a pályázat érvényessége, eredményessége kérdésében.

(2) Az elbírálásra vonatkozó javaslatot a Bizottság indokolással együtt köteles a 
Kiíró ülésére beterjeszteni tulajdonosi döntéshozatal céljából, mely ülésre az 
ajánlattevőket meg kell hívni. 

(3) Az ajánlatok értékelésében résztvevő személyeket  titoktartási  kötelezettség 
terheli. A résztvevők a tudomásukra jutott információkat kizárólag a pályázat 
értékelésének céljára használhatják fel.

(4) A bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia 
kell különösen:
-  a  pályázat  tárgyául  szolgáló  közfeladat  ellátásához  szükséges  vagyon 

ismertetését és az ellátandó közfeladat részletes leírását, 
- a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,
- az ajánlatok rövid ismertetését, összefoglalását,
- az értékelés főbb szempontjait, az ajánlatokkal kapcsolatos véleményeket,
- a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését,
- az első helyre javasolt megjelölését, valamint a többi ajánlat rangsorolását.

VII. Érvényesség, eredményesség

(1) Érvényes az az ajánlat, amely mind formai, mind pedig tartalmi szempontból 
megfelel  a  pályázati  felhívásban  és  a  részletes  pályázati  kiírásban  foglalt 
feltételeknek, alkalmassági előírásoknak.

(2) Érvénytelen az ajánlat, ha:
- a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
- a biztosítékot  az ajánlattevő nem bocsátotta,  vagy nem az előírtaknak 

megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,
- az ajánlattevő az ellenértéket nem egyértelműen határozta meg, illetve a 

megajánlott ellenérték a kiírásban megjelölt ellenérték alatt van,
- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

(3) Eredményes  a  pályázat,  ha  a  pályázati  kiírásban  foglalt  feltételeknek 
megfelelő egy, vagy több érvényes ajánlat érkezett.

(4) Eredménytelen a pályázat, ha:
- a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeknek,
- a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja, vagy a kiírást visszavonja.
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VIII. Döntés a pályázatról

(1) A pályázat Kiírója jogosult dönteni – a Bizottság javaslatára – a pályázatra 
benyújtott  ajánlatok  tekintetében  és  a  pályázat  eredményessége 
vonatkozásában. 

(2) A benyújtott pályázatok közül a részletes pályázati kiírásban foglalt elbírálási 
szempontok alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót 
kell az eljárás nyertesének kihirdetni. A döntésben meg kell jelölni a nyertes 
ajánlattevőn  kívüli  helyezetteket  is,  rangsorolva  a  Kiíró  szerint  még 
elfogadható  ajánlatokat,  arra  az  esetre,  ha  a  pályázat  nyertesével  a 
szerződéskötés  meghiúsulna,  vagy  a  szerződés  aláírása  után  a  nyertes  a 
szerződést  nem  teljesíti  és  azért  a  Kiíró  a  szerződéstől  eláll.  A 
versenytárgyalási  kiírásban  közölt  bírálati  szempontokkal  ellentétes  döntés 
nem hozható.

IX. A pályázat eredményének közlése

(1) A versenytárgyalás  eredményét  az  elbírálást  követően  haladéktalanul,  de 
legkésőbb 8 munkanapon belül valamennyi ajánlattevővel írásban közölni 
kell.”

-.-.-

Benedek Mihály átadja az ülés vezetését dr. Bárdos Balázs alpolgármesternek.

4.) napirend

Javaslat a 2007. évi költségvetés működési hiányának csökkentése érdekében 
szükséges kiadási előirányzatok módosítására

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében elmondja, az éves költségvetést február 
27-én fogadta el az önkormányzat, és április 12-én került előterjesztésre a 2006. 
évi zárszámadás és pénzmaradvány-elosztás. Az éves költségvetésben 530 M Ft 
működési hiánnyal számoltak, ám a pénzmaradvány felosztásakor kiderült, hogy 
az előző évi normatív támogatások, illetve SZJA kiegészítések többlete miatt 90 
M Ft visszafizetési kötelezettség jelentkezik. Ezt figyelembe véve a költségvetés 
működési  hiánya  620  M  Ft-ra  módosult.  A  zárszámadás  elfogadásakor 
mindezekről részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet. Hozzáteszi, hogy a 
hiány összege magas, ilyen reálértékű hiánnyal azonban az elmúlt években is 
számos  esetben  szembenézett  a  város.  A problémát  –  ami  miatt  az  ülésen 
ismételten a költségvetési bevételekkel és kiadásokkal kell foglalkozni – nem a 
hiány  abszolút  összege  okozza,  hanem  az  ÖNHIKI  támogatás  pályázati 
feltételeinek ez évi alakulása. Éppen április 12-én, a zárszámadás elfogadásának 
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napján volt a Megyeházán egy tájékoztató a Pénzügyminisztérium és a Kincstár 
részéről, amely az ÖNHIKI pályázathoz kapcsolódó alapadatokat és a pályázati 
űrlapok  kitöltésével  kapcsolatos  kérdéseket  tisztázta.  Csak  ezek  ismeretében 
lehetett  kidolgozni,  számszerűsíteni  az  ez  évi  pályázatot,  amelynek  beadási 
határideje április 20-a volt. A zárszámadás idején tehát még nem lehetett tudni, 
hogy milyen összegre van lehetőség benyújtani majd forráskiegészítő támogatási 
pályázatot.  Az  előterjesztés  tartalmazza  az  ÖNHIKI  támogatási  feltételek 
alakulását,  a  szigorítások  hat  lényeges  elemét.  Ezek  sorából  kettőt  külön  is 
kiemel. Az egyik, hogy 2006-ban a folyó működési kiadások elérték az Ózdhoz 
hasonló kategóriájú városok átlagának 90 %-át, ami azzal jár, hogy nem jogosult 
a város az ún. kiegészítő támogatásra. Ez a kiegészítés tavaly 155 M Ft-ot tett ki 
a 282 M Ft-os ÖNHIKI támogatáson belül. A másik lényeges tényező az, hogy a 
hitelből vagy átmenetileg szabad fejlesztési forrásokból finanszírozott működési 
hiány  30 %-a  levonásra  kerül  a  kiszámolt  ÖNHIKI  pályázatból.  Hozzáteszi, 
hogy a jelenleg érvényes szabályozás szerint ez a levonás jövőre már 100 %-os 
lesz.  Ha tehát  az  ez  évi  költségvetésből  400-500 M Ft-ot  működési  hitelből 
finanszíroznának,  ugyanilyen  összeggel  a  jövő  évre  kiszámolt  ÖNHIKI 
támogatás  csökkentésre  kerülne.  Reméli,  hogy  ez  a  szabályozás 
megváltoztatásra  kerül,  hiszen  ez  éppen  azokat  az  önkormányzatokat  sújtja, 
amelyek  nem  rendelkeznek  elegendő  saját  forrással  működésük 
finanszírozásához.  Elmondja,  Ózd  városban  az  elmúlt  18  évben  drasztikus 
korlátozásra, kiadáscsökkentő intézkedésekre nem került sor. Az önkormányzat 
az  intézményi  kiadások  évenkénti  megállapításánál  mindig  méltányolta  azt, 
hogy  milyen Ózdon  a  munkanélküliség,  milyenek az  intézmények működési 
feltételei,  stb. Mára az is tényként állapítható meg, hogy a helyi  bevételek – 
különösen  az  iparűzési  adókedvezmények  visszavonása  miatt  –  lényegesen 
megnövekedtek,  ugyanakkor  a  működési  kiadások  is  követték  azt.  A város 
pénzügyi  lehetőségeihez  mérten  úgy  gondolja,  hogy  túl  sokat  költ  a 
működtetésre.  Jelentősen  megnövekedett  helyi  működési  célú  bevételeket  e 
célra lehet használni, mégis 620 M Ft működési hiánnyal néz szembe a város. 
Ez  nem  tartható,  különösen  akkor  nem,  ha  a  forráskiegészítő  támogatás 
lehetőségei is jelentősen beszűkülnek. Ez az alapvető oka a mai előterjesztésnek. 
Az  intézményi  működési  kiadások,  a  különböző  önkormányzati  támogatások 
visszafogása,  különösen csökkentése  feszültséggel  jár,  s  nem jó az érintettek 
részére.  Ennél  csak  az  lenne  rosszabb,  ha  az  önkormányzat  fizetésképtelen 
helyzetbe  kerülne,  hiszen  az  ezen  szervezeteket  is  rendkívül  hátrányosan 
érintené, nem szólva a fejlesztésekről,  a  város egyéb kötelezettségeiről.  Kéri, 
mindezek tudatában mérlegeljék és fogadják el az előterjesztett javaslatot.

Erdősi  János elmondja,  a  polgármester  úr  nagyon  jól,  alaposan,  részletesen 
megindokolta a módosítás szükségességét. Ezért ő egyetlen egy mondatot emel 
ki az anyagból: azt, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségein túl tart fenn és 
hoz létre intézményeket kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra. 
Ezt a mondatot adja vissza a határozati javaslat táblázata is, ahol a működési 
céltartalék  zárolásra  kerül  40  M  Ft-tal,  a  társadalom-  és  szociálpolitikai 
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juttatások pedig 50 M Ft-tal. Hangsúlyozza, ezek nem kötelező önkormányzati 
feladatok ellátására vonatkoznak. A Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint 
a Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta, és egy módosítást javasolt az 
5/c.)  pontban:  az  1-2  hónapos  értékesítési  határidőt  rövidnek ítélték,  ezért  6 
hónapra  javasolják  azt  módosítani.  A  bizottságok  támogatják  a  határozat 
elfogadását. 

Fazekas Zoltán ismerteti, a Közrendvédelmi Bizottság az anyagot megtárgyalta, 
és hosszas vita után 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadását javasolja. 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szakmai vitába 
nem bocsátkozott, jogilag akadályát az elfogadásnak nem találta.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását 3 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadását támogatja.

Vitális István érti a helyzetet, csak nem tudja elfogadni teljes mértékben, hogy 
mindez az április 12-i zárszámadás következménye. Elmondja, nem támogatta a 
Pénzügyi Bizottság ülésén az előterjesztés elfogadását, mert a táblázat több 10 
M Ft-os működési elvonást tartalmaz, miközben az általános tartalék 20 M Ft-tal 
növekedik  és  a  lakótelepi  céltartalékok  zárolása  is  feloldásra  került.  Úgy 
gondolja, a területi képviselők is hozhatnának valamilyen áldozatot. Tudja, hogy 
talán  sokan  azt  gondolják,  hogy  könnyen  beszél,  mert  ő  listáról  került  a 
testületbe. Vannak bizonyos esetek, amikkel egyetért: pl. nyertes pályázat esetén 
annak forrását is be kellene mutatni. Érti mi a helyzet, csak nem kellett volna ide 
eljutni. Kérdése, április 12. előtt lehetett már tudni a pontos feltételeket? Utal 
arra és tudja támogatni, amit Erdősi János felolvasott, hogy az önkormányzat 
anyagi  lehetőségein  túl  hoz  létre,  tart  fenn  intézményeket.  Talán  ennek  a 
helyzetnek a kialakulásához az új hivatalépítés beruházás hitelének törlesztése is 
hozzájárult,  és emiatt  nem kapja meg a város a támogatást.  Úgy gondolja,  a 
helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem egy folyamat része, és 
ennek a folyamatnak voltak előszelei is. A tavalyi év választási év volt, ezért 
emiatt  nem  lett  volna  praktikus  ezeket  a  lépéseket  megtenni.  Nem  tudja 
támogatni  az  előterjesztés  elfogadását,  mert  sok  helyen  fontos  elvonásokat 
tartalmaz és nem látja mindenhol azt a fajta kellő önmérsékletet, amit kellene. 

Fazekas Zoltán: Vitális István ismertette az övéhez nagyon hasonló véleményt. 
Nem  egészen  4  hónap  telt  el  az  ez  évi  költségvetés  elfogadása  óta.  Azóta 
jelentős mértékben leromlottak a pozíciók, amely komoly elvonásokkal járnak 
az intézményektől. Az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés is úgy tünteti fel az 
egész helyzetet, hogy független külső körülmények okozzák a problémákat, ami 
igaz  is,  de  mindennek  megvan  az  oka,  pl.  a  jelenlegi  pénzügyi  kormányzat 
megszorításai hatnak arra, hogy az önkormányzati intézményektől a kötelező és 
nem kötelező feladatoktól is elvonásra került sor.
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Tóth  Melinda úgy  gondolja,  amikor  a  választópolgárok  felruházzák  a  város 
vezetését  a  képviseletükkel,  akkor  ezeknek az embereknek felelősséggel  kell 
dönteniük. Bármennyire örül a lelke, hogy az intézmények szebbek lesznek, a 
másik oldalon fáj, mert ez nem egy európai szintű gondolkodást és életmódot 
jelent. Mindenkinek felelősséggel kell tartoznia azért, amiben dönt. Örülhetnek 
egyik  oldalról,  a  másik  oldalról  pedig  óriási  gondokat  tesznek  az  emberek 
vállára.  A Sport  Bizottságban  említette  az  egyik  képviselő,  hogy  6  M Ft-ot 
vesznek el a sportegyesületektől. Így nem lehet várost, országot építeni. Nem 
tudja  támogatni  az  előterjesztés  elfogadását.  Szeretné azt  látni,  hogy bölcsen 
döntenek,  nem  a  választókra  teszik  a  terheket,  hanem  a  város  önmaga  is 
megpróbálja összehúzni magát és szerényebben élni. Nemmel szavaz a javaslat 
döntésében.

Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  és  4  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  mellett  elfogadását 
támogatja.

Kovács Béla felhívja a figyelmet, hogy nem kellene összekeverni a működési 
hiányt a fejlesztési hiánnyal. A területi képviselők számára visszaadott összeget 
fejlesztési célra használhatják fel. Valóban voltak rossz döntéseik korábban, de 
ez nem most kezdődött el. Elodáztak döntéseket évtizedekkel ezelőtt is, ami által 
rossz irányba ment a város. Tettek olyan engedményeket és példaként említi a 
szociális mintahelyet amitől most olyan segélyezéseket vonnak meg, amihez az 
emberek hozzászoktak. A város nem csak azt adta amit kötelező volt, hanem 
mindent amit lehetett. Ezt a lépést a testületnek kell megtenni és ennek fényében 
igaz az, hogy nehéz szívvel elvesznek 6 M Ft-ot a sporttól, de inkább ezt tegyék 
meg, minthogy 3-4 embert az utcára küldjenek az intézményekből.

dr. Bárdos Balázs a vitát lezárja.

Benedek Mihály köszöni a véleményeket. Kijelenti, nem igaz, hogy felelőtlenül 
gazdálkodik  a  város,  mert  haladnak azon feladatok és  problémák megoldása 
felé,  amiket  évtizedek  óta  csak  halasztottak.  Hozzáteszi,  Ózdot  egy  hasonló 
nagyságrendű várossal összevetve még mindig túl drágán működik, túl sok az 
üzemeltetés. Igaz, hogy a sporttól elvontak 6 M Ft-ot, de még mindig 54 M Ft-
tal támogatják a sportot akkor, amikor pl. Kazincbarcikán ez a nagyságrend 30 
M Ft-ot tesz ki. Ismerteti, a konvergencia programot Brüsszel elfogadta és az 
államháztartási  hiány  csökkentése  érdekében  a  törvényhozók  úgy  döntöttek, 
alacsonyabb normatív támogatásban részesítik a városokat. Ez azt jelenti, hogy a 
fejlesztési  hiteleknek nincs közük a működési  feladatokra szánt  összegekhez. 
Úgy  gondolja,  a  javaslatból  és  a  kiegészítésből  is  kitűnik,  nemcsak  a  külső 
körülmények okolhatók a problémákért, hanem pl. a  túlintézményesítettség és 
amire az elnök úr is utalt: a nem kötelezően ellátandó feladatok finanszírozása, 
amelyek áttekintése szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat a törvényből adódó 
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feladatait zökkenőmentesen tudja biztosítani a város lakosságának. Kijelenti, a 
racionalizálást  végig  fogják  vezetni.  Visszatér  az  54  M  Ft-os  élősport 
támogatásra,  amelyből  az  utánpótlás-nevelés  még  bőven  támogatható.  Egyet 
viszont  elfogadhatatlannak  tart,  azt,  hogy  vannak  olyan  sportegyesületek, 
amelyek teljesítménye nem biztos, hogy a tőlük elvárható szintű, ugyanakkor az 
önkormányzat  az  egyetlen  szponzoruk.  Úgy  gondolja,  a  város  pénzügyi 
helyzetében  jelen  előirányzat-módosításra  szükség  van  és  nem  állítja,  hogy 
ebben az évben ez az utolsó.

Kispap Károly ismerteti, a költségvetési problémák oka az ÖNHIKI támogatási 
rendszer megszorítása. Április 12-én tárgyalták a zárszámadást, abban szerepelt 
a 90 M Ft-os visszafizetési kötelezettség. Februárban még nem tudhattak erről, 
mert egy felmérés eredményeként derültek ki azok az adatok pl. mennyi volt a 
gyermekek száma, stb, ami miatt ezt az összeget vissza kell fizetni. Akkor még 
nem tudhattak  a  személyi  jövedelem adó  kiegészítésről  sem.  Az április  12-i 
ülésen elfogadta a testület az ÖNHIKI benyújtására vonatkozó előterjesztést is, 
amelyben  csak  az  szerepel,  amiről  a  testületnek  kellett  határozatban 
nyilatkoznia,  pl.  működő  intézmények,  stb.  Ebben  egy  fillér  sem  szerepelt 
pályázati pénzként. Április 12-én volt a megyén egy tájékoztatás, akkor tudták 
meg, hogy túllépték az átlagot, ami a kiegészítési jogosultság elvesztésével járt. 
Az  ÖNHIKI  pályázat  nem  arról  szól,  hogy  6  oldalon  keresztül  leírják  a 
siralmakat, hanem arról, hogy az éves költségvetés alapján a kitöltési utasítás 
szerint behelyettesítsék a számadatokat. Ez alapján vagy belefér a támogatottak 
körébe, vagy nem. Tavaly 282 M Ft ÖNHIKI-t kapott a város, jövőre viszont 
elvonják az ez évben hitelből finanszírozott 100 %-ot. Jövőre a megszorítás sok 
települést  hozna  lehetetlen  helyzetbe,  ezért  reméli,  pozitív  elmozdulás  fog 
történni ebben az ügyben.

dr.  Bárdos Balázs kéri,  hogy az 5/c pontot  érintő módosító javaslattal  együtt 
szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett az alábbi 
határozatot hozza:

133/SzÜ. 144/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy: A 2007. évi költségvetés működési hiányának csökkentése

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

1.) A Képviselő-testület a működési hiány csökkentésére vonatkozó intézkedés-
sel egyetért, azt szükségesnek és elkerülhetetlennek tartja és ennek megfele-
lően az alábbi működési célú és támogatás értékű kiadási előirányzatok mó-
dosításáról döntött:
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Megnevezés   Eredeti Módosított Változás
 előirányzat előirányzat

 (Eft)     (Eft)     (Eft)
Szociális és Egészségügyi
Gazdasági Központ

▪ Működési, fenntartási kiadások            484.512        478.512             - 6.000
▪ Társadalom-és szociálpolitikai

juttatások    1.235.888   1.185.888            - 50.000
Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnoksága

▪ Működési, fenntartási kiadások            2.223.510         2.208.510      - 15.000
Általános Művelődési Központ

▪ Működési, fenntartási kiadások 402.327          399.327 -  3.000 
Általános tartalék      25.239   45.239  + 20.000
Lakóterületi céltartalék zárolásának feloldása  + 14.000
Működési céltartalék      40.100           0         - 40.100
Polgármesteri Hivatal

▪ Működési, fenntartási kiadások 498.041 488.041            - 10.000
Sportcélok és feladatok

- Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
▪ Sportszervezetek támogatása             60.000             54.000            - 6.000

Város és községszolgáltatási szolgáltatás
- Támogatásértékú működési kiadás, működési

célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
▪ ÓZDSZOLG Kht-nak működési célú

pénzeszközátadás 240.400       234.400         - 6.000
Kiadási előirányzat változás összesen:            - 102.100

A kiadási előirányzatok módosítását a költségvetési rendelet módosítása 
során kell érvényesíteni.
Felelős: Pénzügyi Ügyosztályvezető
Határidő: értelemszerűen

2.) Az 1.) pont szerinti kiadási előirányzat módosításokat a költségvetési intéz-
mények költségvetésében érvényesíteni kell. A működési kiadások zárolt ösz-
szegén belül a személyi és dologi kiadásokat érintő megosztást és a tagintéz-
mények közötti felosztást az önálló intézményeknek kell meghatározni és en-
nek figyelembevételével kell a költségvetési rendelet módosítására javaslatot 
tenni.

Felelős: Költségvetési Intézmények vezetői
Határidő: 2007. július 15.

3.) A sportszervezetek támogatásának 1.) pont szerinti zárolását az eredeti elő-
irányzat szerinti felosztás megfelelő módosításával az  Ifjúsági és Sport Bi-
zottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén kell meghatározni.
Felelős: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2007. július 31.
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4.) Az ÓZDSZOLG Kht működési célú támogatásának csökkentését figyelembe 
véve a társaság  2007. évi üzleti tervét át kell dolgozni és ismét a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni.. 

Felelős: ÓZDSZOLG Kht ügyvezetője
Határidő: 2007. július 31.

  
5.) A Képviselő-testület az alábbi alapelvekkel egyetért és azokat döntései során 

a jövőben következetesen érvényesíti. Az elveket a bizottságoknak az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntéseinél is minden esetben követni kell.    

 
a.) Felhalmozási bevételt működési kiadás finanszírozására fordítani    nem 

lehet. A felhalmozási bevételt eredményező határozatban rögzíteni kell a 
bevétel már ismert felhasználási célját, vagy ha ez nem lehetséges, úgy 
az összeget tartalékba kell helyezni

b.) Újabb nem kötelező önkormányzati feladat akkor vállalható, ha annak 
finanszírozása  teljes  körű  és  a  feladatellátás  teljes  időtartamára 
biztosított.

c.) Lakóingatlanok,  ilyen  célú  földterületek  önkormányzati  tulajdonba 
vételére csak akkor kerülhet sor, ha annak hasznosítása, értékesítése az 
ingatlanforgalmi  tapasztalatok  alapján  rövid  időn  belül  (6  hónap) 
lehetséges és a várható hasznosítási bevétel fedezetet biztosít a felmerült 
összes kiadásra.

d.) Pályázatok benyújtása esetén a pályázat tárgya által generált folyamatos 
működtetési,  üzemeltetési  kiadások  fedezetének  forrását  már  a 
benyújtáskor  be  kell  mutatni,  ami  önkormányzati  többlettámogatási 
igénnyel nem járhat.

e.) Újabb tartós kötelezettségvállalásra  csak akkor kerülhet  sor,  ha annak 
bevételi oldala is tartósan biztosított.

Felelős: Polgármester
Bizottsági elnökök

Határidő: értelemszerűen
6.) A működési célú bevételek és kiadások egyensúlyának helyreállítása érdeké-

ben szükséges további kiadáscsökkentési, az intézményi struktúra átalakítá-
sára vonatkozó elképzeléseket, javaslatokat a kormány költségvetési irányel-
veinek ismeretének figyelembevételével már a 2008. évi költségvetési kon-
cepcióban egyértelműen meg kell határozni.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5.) napirend

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és Ózd Város Kisebbségi Önkormányzatai 
közötti együttműködési megállapodások elfogadására

Erdősi János ismerteti, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
módosító  javaslatot  tett  a  lengyel  és  a  szlovák  önkormányzattal  kötendő 
együttműködési  megállapodások  kiegészítésére,  miszerint  kerüljenek  be  az 
ÓVCKÖ megállapodásában foglaltakhoz hasonlóan az általuk vállalt feladatok 
is.  Hozzáteszi,  már  mindkét  módosítást  tartalmazza  az  előterjesztést.  Ezzel 
együtt a Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslat elfogadását.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  módosító 
indítvánnyal együtt támogatja a megállapodások elfogadását.

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról.

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

375/SzÜ. 146/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy  :   Ózd  Város  Önkormányzata  és  Ózd  Város  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása

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

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ózd  Város 
Önkormányzata  és  az  Ózd  Városi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  közötti 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

A megállapodás  a  2003.  július  18-tól  hatályos  együttműködési  megállapodás 
helyébe lép.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Együttműködési megállapodás

Amely  létrejött  egyrészről  Ózd Város  Önkormányzata (képviseli:  Benedek 
Mihály  polgármester)  Ózd,  Városház  tér  1.  (továbbiakban:  önkormányzat), 
másrészről  Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (képviseli: Berki 
Lajos elnök) Ózd, József Attila út 1. (továbbiakban kisebbségi önkormányzat) 
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A megállapodást a felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 66. § és 68. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására kötik. 
A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és 
valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások következetes betartását.

A megállapodás kiterjed :
- a költségvetés elkészítésének és elfogadásának eljárási rendjére
- a költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendjére
- a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére
- a vagyon kezelésének rendjére
-  a  számviteli,  pénzügyi  és  információszolgáltatási  tevékenység végzésének 

rendjére
- a belső ellenőrzés rendjére.

A fenti  területek  vonatkozásában  a  helyi  kisebbségi  önkormányzattal  történő 
kapcsolattartásra  Ózd  Város  Jegyzője  megbízottat  (továbbiakban:  megbízott) 
jelöl ki, a megbízásról, illetve a megbízott személyében bekövetkezett esetleges 
változásról  a  jegyző  3  napon  belül  írásban  tájékoztatja  a  kisebbségi 
önkormányzat elnökét.

A kisebbségi önkormányzat elnöke és a megbízott között történt egyeztetésekről, 
adatszolgáltatásokról,  tájékoztatásokról  bármelyik  fél  kérése  esetén 
jegyzőkönyvet kell felvenni.
 
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

A költségvetési koncepció elkészítése:

A  költségvetési  koncepció  összeállítását  megelőzően  a  megbízott  a 
kisebbségi  önkormányzat  elnökével  áttekinti  a  kisebbségi  önkormányzat 
következő  költségvetési  évre  vonatkozó  feladatait,  bevételi  forrásait  – 
ideértve  a  kötelezően  nemzetiségi  és  etnikai  feladatok  finanszírozását 
szolgáló bevételeket és az önkormányzat által nyújtott támogatásokat is.
A megbízott  tájékoztatást  ad  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
koncepció tervezetéről. Ezen információk birtokában az elnök a kisebbségi 
önkormányzat  elé  terjeszti  a  kisebbségi  önkormányzat  koncepciójának 
tervezetét.  A kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  koncepciójáról  hozott 
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határozatot,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési  koncepciójának 
tervezetéről alkotott kisebbségi önkormányzati véleményt az elnök november 
15. napjáig eljuttatja a polgármesterhez. 
A jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
a  polgármester  november  30-ig  a  képviselő-testület  elé  terjeszti.  A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja – a kisebbségi önkormányzati 
véleményét  is  tartalmazó  –  koncepciót  és  határozatot  hoz  a  költségvetés 
készítés  további  munkálatairól.  A koncepció  elfogadását  követő  8  napon 
belül  a  megbízott  tájékoztatja  a  kisebbségi  önkormányzat  elnökét  a 
képviselő-testület  által  elfogadott  költségvetési  koncepció  kisebbségi 
önkormányzatra  vonatkozó  részéről,  továbbá  arról,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzatnak a költségvetését meddig kell elkészíteni.

A kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozatának,  az  önkormányzat 
költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése:

A költségvetési  törvény  kihirdetését  követő  10  napon  belül  a  megbízott 
rendelkezésére  bocsátja  a  kisebbségi  önkormányzat  költségvetésének 
megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti az elnökkel a helyi 
önkormányzat  költségvetési  rendelettervezetének  a  kisebbségi 
önkormányzatra vonatkozó részét, különös tekintettel az önkormányzat által 
nyújtott támogatásokra.

A  kisebbségi  önkormányzat  kérésére  a  jegyző  készíti  elő  a  kisebbségi 
önkormányzat határozat-tervezetét. A tervezetet a kisebbségi önkormányzat 
testülete megtárgyalja és elfogadásáról határozatot hoz. 
A határozatnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 69.§-ának 
előírásai  szerint  tartalmaznia  kell  a  működési  és  felhalmozási  célú 
bevételeket  és  kiadásokat,  ezen  belül  a  személyi  jellegű  kiadásokat,  a 
munkáltatót  terhelő  járulékokat,  a  dologi  kiadásokat,  a  speciális  célú 
támogatásokat,  a  költségvetési  létszámkeretet,  továbbá  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat  által  kijelölt  felhalmozási  kiadások  előirányzatait.  A 
határozatot legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését követő 20 napon 
belül meg kell hozni.

A határozatot  az  elnök  3  napon  belül  eljuttatja  a  polgármesterhez,  ezzel 
kezdeményezve  a  helyi  önkormányzat  testületénél  a  kisebbségi 
önkormányzat költségvetésének a helyi rendeletbe történő beépítését.

Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletébe  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetése a határozat alapján változatlan formában, elkülönítetten kerül 
be.  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
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Amennyiben  az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  saját  költségvetése 
tárgyalásakor  az  előterjesztésben  foglalt  kisebbségi  önkormányzatnak 
juttatandó  támogatás  összegén  változtat,  ez  esetben  a  kisebbségi 
önkormányzatnak saját költségvetését újra kell tárgyalnia és az új támogatási 
összeggel új  határozatot hoz.  A helyi önkormányzat  képviselő-testületének 
ezt az új határozatot is tudomásul kell vennie.

Az  önkormányzat  a  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozata 
törvényességéért,  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  megállapításáért  és 
teljesítéséért,  illetve  kötelezettségvállalásaiért  és  tartozásaiért  felelősséggel 
nem tartozik.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A kisebbségi önkormányzat a költségvetésről szóló határozatát módosíthatja,
ha:

- az eredetin felül többletbevételt ér el,
- bevételkiesése van,
- kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre.

Az önkormányzat rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzat 
csak  a  kisebbségi  önkormányzat  határozata  alapján  módosítható.  A 
módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.
A kisebbségi  önkormányzat költségvetési  előirányzatainak módosításáról  a 
polgármester  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  a  határozat 
kézhezvételét követő rendes testületi ülésén tájékoztatja.
A  képviselő-testület  döntése  szerinti  időközönként  de  legkésőbb  a 
zárszámadási  rendelet  elfogadását  megelőzően,  december  31-i  hatállyal 
módosítja  a  kisebbségi  önkormányzat  határozata  szerint  a  költségvetési 
rendeletét.
A  helyi  önkormányzat  testülete  a  települési  kisebbségi  önkormányzat 
előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

Információszolgáltatás a költségvetésről

Az  önkormányzat  az  elfogadott  költségvetéséről  a  költségvetési  törvény 
kihirdetését  követő  2  hónapon  belül,  az  államháztartás  információs  és 
mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről 
az információt az önkormányzatnak akként köteles szolgáltatni,  hogy az a 
költségvetésével  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettségének  határidőben 
eleget tudjon tenni.
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Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje:

Az  önkormányzat  költségvetési  beszámolója  a  polgármesteri  hivatal,  a 
kisebbségi  önkormányzat  és  ezek  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési 
szervek beszámolóit tartalmazza.

Az  önkormányzatnak  és  a  kisebbségi  önkormányzatnak  a  naptári  év  első 
feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári 
évről  december  31-i  fordulónappal  éves  költségvetési  beszámolót  kell 
készítenie  a  központilag  előírt  nyomtatványon  és  tartalommal.  A féléves 
költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az évest pedig legkésőbb a 
tárgyévet követő év február 28-ig kell a felügyeleti szervnek megküldeni.

A  polgármester  az  önkormányzat  gazdálkodásának  I.  félévi  helyzetéről 
szeptember  15-ig,  míg  ¾  éves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepcióhoz 
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az 
önkormányzat  –  beleértve  a  kisebbségi  önkormányzat  –  költségvetési 
előirányzatainak  időarányos  alakulását,  a  tartalék  felhasználását,  a  hiány 
(többlet)  összegének,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
teljesülésének alakulását.

A kisebbségi önkormányzat elnöke a fentiekre kiterjedően a megbízott útján 
az  önkormányzatnak  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges 
információt  szolgáltatja,  továbbá  beszámol  a  kisebbségi  önkormányzat 
testületének a költségvetési határozat időarányos teljesítéséről.

A kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, hogy az 
önkormányzat  –  a  kisebbségi  önkormányzat  információszolgáltatását  is 
figyelembe véve – beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon 
tenni.

4.  A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A költségvetés végrehajtása:

A kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásának  végrehajtásával  kapcsolatos 
feladatokat  a  polgármesteri  hivatal  látja  el.  A  végrehajtás  során 
maradéktalanul  be  kell  tartani  a  hivatal  számviteli  szabályzataiban  és  a 
gazdálkodási  jogkörök  gyakorlására  vonatkozó  polgármesteri  és  jegyzői 
utasításban foglaltakat.

a.) Kötelezettségvállalás rendje:
A  kisebbségi  önkormányzat  nevében  a  kisebbségi  önkormányzat 
feladatainak  ellátása  (végrehajtása)  során  a  települési  önkormányzat 
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költségvetésében  szereplő  előirányzatok  terhére  fizetési  vagy  más 
teljesítési  kötelezettséget  vállalni  (továbbiakban:  kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati 
képviselő jogosult.

A  kötelezettségvállalás  előtt  a  kötelezettséget  vállalónak  meg  kell 
győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat 
biztosítja-e a kiadás teljesítésére a  fedezetet.  Kötelezettségvállalás  csak 
írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Nem kötelező írásba 
foglalni az 50.000.- Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalást.

b.) Utalványozás:
A  kisebbségi  önkormányzatnál  a  kiadás  teljesítésének,  a  bevétel 
beszedésének  vagy  elszámolásának  elrendelésére  (továbbiakban: 
utalványozásra)  kizárólag  az  elnök  vagy  az  általa  felhatalmazott 
kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni  csak  érvényesítés  után  lehet.  A pénzügyi  teljesítésre  az 
utalványozás  és  az  utalványozás  ellenjegyzése  után  kerülhet  sor. 
Készpénz a polgármesteri hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető 
ki, ha a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese a kifizetés 
teljesítéséhez  szükséges  dokumentumokat  (pl.:  szerződés,  számla,  stb.) 
bemutatja,  és  szándékát  a  pénzfelvételt  megelőző  két  nappal  a 
polgármesteri hivatal pénzügyi ügyosztályán jelzi. 

c.) Ellenjegyzés
A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalványozás  ellenjegyzésére  a 
jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult Az ellenjegyzést a 
kisebbségi  önkormányzat  testületének  megbízása  alapján  a  kisebbségi 
önkormányzat tagja is végezheti. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a 
fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A  kötelezettségvállalást,  utalványozást,  valamint  az  ellenjegyzést 
ugyanazon személy nem végezheti.

d.) Érvényesítés
Az  érvényesítést  a  polgármesteri  hivatal  ezzel  megbízott  pénzügyi-
számviteli szakképesítésű dolgozója végzi.

e.) Szakmai teljesítés igazolás
A szakmai  teljesítés  igazolásának  módjáról  és  az  azt  végző  személy 
kijelöléséről  az  elnök  belső  szabályzatban  köteles  rendelkezni.  A 
szabályzat 1 példányát az érvényesítési feladatokat ellátó köztisztviselő 
rendelkezésére kell bocsátani.
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A kisebbségi önkormányzat számlái:

A  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával  és  pénzellátásával 
kapcsolatos minden pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési 
elszámolási  számláján illetve  az ahhoz kapcsolódó,  külön a  kisebbségi 
önkormányzat döntése alapján megnyitott  és forrásai terhére fenntartott 
önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani.

A kisebbségi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlán kívül a 
részére juttatott adományok kezelésére szolgáló számlát vezethet.

A kisebbségi  önkormányzat  a  működésének  általános  támogatását  az 
önkormányzaton keresztül – a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint – veszi igénybe.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje:

A polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat vagyoni,  számviteli 
nyilvántartásait  az  önkormányzat  nyilvántartásain  belül,  elkülönítetten 
vezeti.

A  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Ügyosztálya  biztosítja,  hogy  a 
főkönyvi  és  analitikus  számviteli  nyilvántartások  alapján  a  kisebbségi 
önkormányzat  bevételei  és  kiadásai,  továbbá  pénzmaradványa 
elkülönítetten  rendelkezésre  álljon,  biztosítva  ezzel  az  önálló 
pénzgazdálkodás feltételeit.

Az  adatszolgáltatás  során  az  adatok  valódiságáért,  a  számviteli 
szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a 
kisebbségi  önkormányzat  tekintetében  az  elnök,  az  önkormányzat 
tekintetében a polgármester és a jegyző együttesen felelős.
 
Belső ellenőrzés:

A  kisebbségi  önkormányzat  operatív  gazdálkodása  lebonyolításának 
ellenőrzése  a  Polgármesteri  Hivatal  gazdálkodásának  részeként  a 
függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A  belső  ellenőrzés  a  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával 
kapcsolatos  megállapításainak  realizálása  a  kisebbségi  önkormányzat 
elnökének a feladata.
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5. Az Önkormányzat által vállalt feladatok

5.1. Az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 
szükséges  szakmai  segítséget  a  jogszabályi  előírások 
figyelembevételével megadja.
Ezen  túl  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  programjainak 
végrehajtásához pályázatok benyújtásához – a lehetőségekhez mérten  - 
az általuk igényelt szakmai támogatást biztosítja.

5.2. Ózd Város Önkormányzata civil kezdeményezések alapján partnerséget 
vállalva  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzattal  együttműködve  eseti 
megkeresések  alapján,  annak  mérlegelését  követően,  lehetőségeinek 
figyelembevételével  támogatja  a  Roma  integrációt  célzó  programok 
megvalósulását.

6. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által vállalt feladatok

6.1. A cigány oktatásfejlesztési program:
Stratégiai célja az, hogy közoktatás teljes tartalmában biztosítsa a cigány 
tanulókat  sújtó  hátrányok  kiegyenlítéséhez  és  iskolai  sikerességük 
biztosításához szükséges feltételeket.

Szükséges az esélynövelő intézkedések rendszerét kialakítani:
- óvoda, iskola – előkészítő és alapfokú felzárkóztató programok fej-

lesztésével és támogatásával biztosítani kell a cigány tanulók iskolai 
beilleszkedését,

- felzárkóztató programok fejlesztésével és működtetésével biztosítani 
kell, hogy a cigány tanulók a jelenleginél jóval nagyobb arányban a 
tankötelezettség ideje alatt teljes értékű általános iskolai végzettséget 
szerezzenek, megismerjék a roma nép eredetét, történelmét, nyelvét.

6.2. Egészségügyi program:
Éves feladatait a következő területeken igyekszik megvalósítani: testi, 
lelki  tisztaság,  egészség  megőrzése,  ennek  keretében  felvilágosítás  a 
testhigiéniáról,  öltözködésről,  étkezésről,  betegségekről,  a 
drogfogyasztásról, stb. mind a felnőtt lakosság, mind pedig a gyerekek 
részére.

6.3. Kulturális és sport program:
E programjaikkal az egész cigány lakosságot átfogóan kívánják bevonni. 
Rendezvényeikkel szeretnék a kulturált viselkedést, a tájékozottságot, a 
szabadidő helyes és hasznos eltöltését megismertetni és megszerettetni.
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6.4. A város  közbiztonságának  javításában  részt  kíván  vállalni.  A Városi 
Rendőrkapitánysággal  közösen  bűnmegelőzési  tájékoztató, 
ismeretterjesztő előadások megszervezését tervezi.

6.5. Az önkormányzati intézményekkel (elsősorban oktatási intézményekkel) 
együttműködési megállapodást köt.

6.6. A  Kisebbségi  Önkormányzat  január  hónapban  –  az  Önkormányzat 
jóváhagyott munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét.

Az  Önkormányzat  és  a  Kisebbségi  Önkormányzat  feladatok  közös 
megoldását határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata 
szükséges.  A  feladatok  sikeres  ellátása  érdekében  a  polgármester  és  a 
Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke  folyamatosan  tájékoztatják  egymást  és 
információkat nyújtanak egymáshoz.

7. A  jegyző  a  megállapodásra  vonatkozó  jogszabályi  változásokról  az 
együttműködési megállapodás módosításának szükségessége esetén mind az 
önkormányzatot,  mind  a  kisebbségi  önkormányzatot  tájékoztatja,  a 
megállapodás  módosításának  tervezetét  elkészíti.  A  módosítás 
érvényességéhez  az  önkormányzat  képviselő-testületének  és  a  kisebbségi 
önkormányzat testületének jóváhagyó határozata szükséges.

Ózd, 2007…………………….

……………………………….. …………………………….
   Benedek Mihály        Berki Lajos

           polgármester        elnök

Záradék:

Az együttműködési  megállapodást  Ózd Város  Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  375/SzÜ.  146/KH/2007.(VI.28)  számú  határozatával,   Ózd  Város 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Testülete  a  …….……….  számú 
határozatával jóváhagyta.

-.-.-
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dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról.

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

375/SzÜ. 147/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy  :   Ózd  Város  Önkormányzata  és  Ózd  Város  Szlovák  Kisebbségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása

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

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ózd  Város 
Önkormányzata  és  az  Ózd Városi  Szlovák Kisebbségi  Önkormányzat  közötti 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

Együttműködési megállapodás

Amely  létrejött  egyrészről  Ózd Város  Önkormányzata (képviseli:  Benedek 
Mihály  polgármester)  Ózd,  Városház  tér  1.  (továbbiakban:  önkormányzat), 
másrészről  Ózd  Városi  Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzat (képviseli: 
Krokavecz  György  elnök)  Ózd,  Városház  tér  1.  (továbbiakban  kisebbségi 
önkormányzat) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A megállapodást a felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 66. § és 68. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására kötik. 
A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és 
valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások következetes betartását.

A megállapodás kiterjed :
- a költségvetés elkészítésének és elfogadásának eljárási rendjére
- a költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendjére
- a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére
- a vagyon kezelésének rendjére
- a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység  végzésének 
rendjére
- a belső ellenőrzés rendjére
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A fenti  területek  vonatkozásában  a  helyi  kisebbségi  önkormányzattal  történő 
kapcsolattartásra  Ózd  Város  Jegyzője  megbízottat  (továbbiakban:  megbízott) 
jelöl ki, a  megbízásról, illetve a megbízott személyében bekövetkezett esetleges 
változásról  a  jegyző  3  napon  belül  írásban  tájékoztatja  a  kisebbségi 
önkormányzat elnökét.

A kisebbségi önkormányzat elnöke és a megbízott között történt egyeztetésekről, 
adatszolgáltatásokról,  tájékoztatásokról  bármelyik  fél  kérése  esetén 
jegyzőkönyvet kell felvenni.
 
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

A költségvetési koncepció elkészítése:

A  költségvetési  koncepció  összeállítását  megelőzően  a  megbízott  a 
kisebbségi  önkormányzat  elnökével  áttekinti  a  kisebbségi  önkormányzat 
következő  költségvetési  évre  vonatkozó  feladatait,  bevételi  forrásait  – 
ideértve  a  kötelezően  nemzetiségi  és  etnikai  feladatok  finanszírozását 
szolgáló bevételeket és az önkormányzat által nyújtott támogatásokat is.
A megbízott  tájékoztatást  ad  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
koncepció tervezetéről. Ezen információk birtokában az elnök a kisebbségi 
önkormányzat  elé  terjeszti  a  kisebbségi  önkormányzat  koncepciójának 
tervezetét.  A kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  koncepciójáról  hozott 
határozatot,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési  koncepciójának 
tervezetéről alkotott kisebbségi önkormányzati véleményt az elnök november 
15. napjáig eljuttatja a polgármesterhez. 
A jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
a  polgármester  november  30-ig  a  képviselő-testület  elé  terjeszti.  A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja – a kisebbségi önkormányzati 
véleményét  is  tartalmazó  –  koncepciót  és  határozatot  hoz  a  költségvetés 
készítés  további  munkálatairól.  A koncepció  elfogadását  követő  8  napon 
belül  a  megbízott  tájékoztatja  a  kisebbségi  önkormányzat  elnökét  a 
képviselő-testület  által  elfogadott  költségvetési  koncepció  kisebbségi 
önkormányzatra  vonatkozó  részéről,  továbbá  arról,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzatnak a költségvetését meddig kell elkészíteni.

A kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozatának,  az  önkormányzat 
költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése:

A költségvetési  törvény  kihirdetését  követő  10  napon  belül  a  megbízott 
rendelkezésére  bocsátja  a  kisebbségi  önkormányzat  költségvetésének 
megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti az elnökkel a helyi 
önkormányzat  költségvetési  rendelettervezetének  a  kisebbségi 
önkormányzatra vonatkozó részét, különös tekintettel az önkormányzat által 
nyújtott támogatásokra.
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A  kisebbségi  önkormányzat  kérésére  a  jegyző  készíti  elő  a  kisebbségi 
önkormányzat határozat-tervezetét. A tervezetet a kisebbségi önkormányzat 
testülete megtárgyalja és elfogadásáról határozatot hoz. 
A határozatnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 69.§-ának 
előírásai  szerint  tartalmaznia  kell  a  működési  és  felhalmozási  célú 
bevételeket  és  kiadásokat,  ezen  belül  a  személyi  jellegű  kiadásokat,  a 
munkáltatót  terhelő  járulékokat,  a  dologi  kiadásokat,  a  speciális  célú 
támogatásokat,  a  költségvetési  létszámkeretet,  továbbá  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat  által  kijelölt  felhalmozási  kiadások  előirányzatait.  A 
határozatot legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését követő 20 napon 
belül meg kell hozni.

A határozatot  az  elnök  3  napon  belül  eljuttatja  a  polgármesterhez,  ezzel 
kezdeményezve  a  helyi  önkormányzat  testületénél  a  kisebbségi 
önkormányzat költségvetésének a helyi rendeletbe történő beépítését.

Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletébe  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetése a határozat alapján változatlan formában, elkülönítetten kerül 
be.  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

Amennyiben  az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  saját  költségvetése 
tárgyalásakor  az  előterjesztésben  foglalt  kisebbségi  önkormányzatnak 
juttatandó  támogatás  összegén  változtat,  ez  esetben  a  kisebbségi 
önkormányzatnak saját költségvetését újra kell tárgyalnia és az új támogatási 
összeggel új  határozatot hoz.  A helyi önkormányzat  képviselő-testületének 
ezt az új határozatot is tudomásul kell vennie.

Az  önkormányzat  a  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozata 
törvényességéért,  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  megállapításáért  és 
teljesítéséért,  illetve  kötelezettségvállalásaiért  és  tartozásaiért  felelősséggel 
nem tartozik.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A kisebbségi önkormányzat a költségvetésről szóló határozatát módosíthatja,
ha:

- az eredetin felül többletbevételt ér el,
- bevételkiesése van,
- kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre.

Az önkormányzat rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzat 
csak  a  kisebbségi  önkormányzat  határozata  alapján  módosítható.  A 
módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.
A kisebbségi  önkormányzat költségvetési  előirányzatainak módosításáról  a 
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polgármester  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  a  határozat 
kézhezvételét követő rendes testületi ülésén tájékoztatja.
A  képviselő-testület  döntése  szerinti  időközönként  de  legkésőbb  a 
zárszámadási  rendelet  elfogadását  megelőzően,  december  31-i  hatállyal 
módosítja  a  kisebbségi  önkormányzat  határozata  szerint  a  költségvetési 
rendeletét.
A  helyi  önkormányzat  testülete  a  települési  kisebbségi  önkormányzat 
előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

Információszolgáltatás a költségvetésről

Az  önkormányzat  az  elfogadott  költségvetéséről  a  költségvetési  törvény 
kihirdetését  követő  2  hónapon  belül,  az  államháztartás  információs  és 
mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről 
az információt az önkormányzatnak akként köteles szolgáltatni,  hogy az a 
költségvetésével  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettségének  határidőben 
eleget tudjon tenni.

Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje:

Az  önkormányzat  költségvetési  beszámolója  a  polgármesteri  hivatal,  a 
kisebbségi  önkormányzat  és  ezek  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési 
szervek beszámolóit tartalmazza.

Az  önkormányzatnak  és  a  kisebbségi  önkormányzatnak  a  naptári  év  első 
feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári 
évről  december  31-i  fordulónappal  éves  költségvetési  beszámolót  kell 
készítenie  a  központilag  előírt  nyomtatványon  és  tartalommal.  A féléves 
költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az évest pedig legkésőbb a 
tárgyévet követő év február 28-ig kell a felügyeleti szervnek megküldeni.

A  polgármester  az  önkormányzat  gazdálkodásának  I.  félévi  helyzetéről 
szeptember  15-ig,  míg  ¾  éves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepcióhoz 
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az 
önkormányzat  –  beleértve  a  kisebbségi  önkormányzat  –  költségvetési 
előirányzatainak  időarányos  alakulását,  a  tartalék  felhasználását,  a  hiány 
(többlet)  összegének,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
teljesülésének alakulását.

A kisebbségi önkormányzat elnöke a fentiekre kiterjedően a megbízott útján 
az  önkormányzatnak  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges 
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információt  szolgáltatja,  továbbá  beszámol  a  kisebbségi  önkormányzat 
testületének a költségvetési határozat időarányos teljesítéséről.

A kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, hogy az 
önkormányzat  –  a  kisebbségi  önkormányzat  információszolgáltatását  is 
figyelembe véve – beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon 
tenni.

4. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A költségvetés végrehajtása:

A kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásának  végrehajtásával  kapcsolatos 
feladatokat  a  polgármesteri  hivatal  látja  el.  A  végrehajtás  során 
maradéktalanul  be  kell  tartani  a  hivatal  számviteli  szabályzataiban  és  a 
gazdálkodási  jogkörök  gyakorlására  vonatkozó  polgármesteri  és  jegyzői 
utasításban foglaltakat.

a.) Kötelezettségvállalás rendje:
A  kisebbségi  önkormányzat  nevében  a  kisebbségi  önkormányzat 
feladatainak  ellátása  (végrehajtása)  során  a  települési  önkormányzat 
költségvetésében  szereplő  előirányzatok  terhére  fizetési  vagy  más 
teljesítési  kötelezettséget  vállalni  (továbbiakban:  kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati 
képviselő jogosult.

A  kötelezettségvállalás  előtt  a  kötelezettséget  vállalónak  meg  kell 
győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat 
biztosítja-e a kiadás teljesítésére a  fedezetet.  Kötelezettségvállalás  csak 
írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Nem kötelező írásba 
foglalni az 50.000.- Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalást.

b.) Utalványozás:
A  kisebbségi  önkormányzatnál  a  kiadás  teljesítésének,  a  bevétel 
beszedésének  vagy  elszámolásának  elrendelésére  (továbbiakban: 
utalványozásra)  kizárólag  az  elnök  vagy  az  általa  felhatalmazott 
kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni  csak  érvényesítés  után  lehet.  A pénzügyi  teljesítésre  az 
utalványozás  és  az  utalványozás  ellenjegyzése  után  kerülhet  sor. 
Készpénz a polgármesteri hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető 
ki, ha a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese a kifizetés 
teljesítéséhez  szükséges  dokumentumokat  (pl.:  szerződés,  számla,  stb.) 
bemutatja,  és  szándékát  a  pénzfelvételt  megelőző  két  nappal  a 
polgármesteri hivatal pénzügyi ügyosztályán jelzi. 
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c.) Ellenjegyzés
A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalványozás  ellenjegyzésére  a 
jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult Az ellenjegyzést a 
kisebbségi  önkormányzat  testületének  megbízása  alapján  a  kisebbségi 
önkormányzat tagja is végezheti. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a 
fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A  kötelezettségvállalást,  utalványozást,  valamint  az  ellenjegyzést 
ugyanazon személy nem végezheti.

d.) Érvényesítés
Az  érvényesítést  a  polgármesteri  hivatal  ezzel  megbízott  pénzügyi-
számviteli szakképesítésű dolgozója végzi.

e.) Szakmai teljesítés igazolás
A szakmai  teljesítés  igazolásának  módjáról  és  az  azt  végző  személy 
kijelöléséről  az  elnök  belső  szabályzatban  köteles  rendelkezni.  A 
szabályzat 1 példányát az érvényesítési feladatokat ellátó köztisztviselő 
rendelkezésére kell bocsátani.

A kisebbségi önkormányzat számlái:
A  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával  és  pénzellátásával 
kapcsolatos minden pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési 
elszámolási  számláján illetve  az ahhoz kapcsolódó,  külön a  kisebbségi 
önkormányzat döntése alapján megnyitott  és forrásai terhére fenntartott 
önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani.
A kisebbségi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlán kívül a 
részére juttatott adományok kezelésére szolgáló számlát vezethet.
A kisebbségi  önkormányzat  a  működésének  általános  támogatását  az 
önkormányzaton keresztül – a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint – veszi igénybe.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje:
A polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat vagyoni,  számviteli 
nyilvántartásait  az  önkormányzat  nyilvántartásain  belül,  elkülönítetten 
vezeti.

A  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Ügyosztálya  biztosítja,  hogy  a 
főkönyvi  és  analitikus  számviteli  nyilvántartások  alapján  a  kisebbségi 
önkormányzat  bevételei  és  kiadásai,  továbbá  pénzmaradványa 
elkülönítetten  rendelkezésre  álljon,  biztosítva  ezzel  az  önálló 
pénzgazdálkodás feltételeit.

Az  adatszolgáltatás  során  az  adatok  valódiságáért,  a  számviteli 
szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a 
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kisebbségi  önkormányzat  tekintetében  az  elnök,  az  önkormányzat 
tekintetében a polgármester és a jegyző együttesen felelős.
 
Belső ellenőrzés:
A  kisebbségi  önkormányzat  operatív  gazdálkodása  lebonyolításának 
ellenőrzése  a  Polgármesteri  Hivatal  gazdálkodásának  részeként  a 
függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A  belső  ellenőrzés  a  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával 
kapcsolatos  megállapításainak  realizálása  a  kisebbségi  önkormányzat 
elnökének a feladata.

5. Az Önkormányzat által vállalt feladatok

Az  Önkormányzat  és  a  Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzat  működéséhez 
szükséges  szakmai  segítséget  a  jogszabályi  előírások  figyelembevételével 
megadja.
Ezen  túl  a  Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzat  programjainak 
végrehajtásához pályázatok benyújtásához – a lehetőségekhez mérten  - az 
általuk igényelt szakmai támogatást biztosítja.

6. A  jegyző  a  megállapodásra  vonatkozó  jogszabályi  változásokról  az 
együttműködési megállapodás módosításának szükségessége esetén mind az 
önkormányzatot,  mind  a  kisebbségi  önkormányzatot  tájékoztatja,  a 
megállapodás  módosításának  tervezetét  elkészíti.  A  módosítás 
érvényességéhez  az  önkormányzat  képviselő-testületének  és  a  kisebbségi 
önkormányzat testületének jóváhagyó határozata szükséges.

7. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által vállalt feladatok

a.) Szeptembertől kezdődően megszervezi a szlovák nyelv oktatását a Vasvár 
Úti Általános Iskolával kötendő Együttműködési megállapodás szerint.

b.) Segítséget ad egy szlovák testvériskolával való kapcsolatteremtéshez és 
annak ápolásához.

c.) Segíti Ózd Város Önkormányzatát a testvérvárosokkal való kapcsolattar-
tásban (tolmácsolás, fordítás).

Ózd, 2007…………………….

……………………………….. …………………………….
Benedek Mihály              Krokavecz György

           polgármester       elnök

46



Záradék:
Az  együttműködési  megállapodást  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  375/SzÜ.  147/KH/2007.(VI.28.)  számú határozatával,   Ózd Város 
Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzati  Testülete  a  …….……….  számú 
határozatával jóváhagyta.

-.-.-

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról.

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

375/SzÜ. 148/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy  :   Ózd  Város  Önkormányzata  és  Ózd  Város  Lengyel  Kisebbségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása

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

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ózd  Város 
Önkormányzata és  az Ózd Városi  Lengyel  Kisebbségi Önkormányzat  közötti 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

Együttműködési megállapodás

Amely  létrejött  egyrészről  Ózd Város  Önkormányzata (képviseli:  Benedek 
Mihály  polgármester)  Ózd,  Városház  tér  1.  (továbbiakban:  önkormányzat), 
másrészről  Ózd  Városi  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat (képviseli: 
Janiczak  Dávid  elnök)  Ózd,  Városház  tér  1.  (továbbiakban  kisebbségi 
önkormányzat) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A megállapodást a felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 66. § és 68. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására kötik. 
A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és 
valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások következetes betartását.
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A megállapodás kiterjed :
- a költségvetés elkészítésének és elfogadásának eljárási rendjére
- a költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendjére
- a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére
- a vagyon kezelésének rendjére
- a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység  végzésének 
rendjére
- a belső ellenőrzés rendjére

A fenti  területek  vonatkozásában  a  helyi  kisebbségi  önkormányzattal  történő 
kapcsolattartásra  Ózd  Város  Jegyzője  megbízottat  (továbbiakban:  megbízott) 
jelöl ki, a megbízásról, illetve a megbízott személyében bekövetkezett esetleges 
változásról  a  jegyző  3  napon  belül  írásban  tájékoztatja  a  kisebbségi 
önkormányzat elnökét.

A kisebbségi önkormányzat elnöke és a megbízott között történt egyeztetésekről, 
adatszolgáltatásokról,  tájékoztatásokról  bármelyik  fél  kérése  esetén 
jegyzőkönyvet kell felvenni.
 
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

A költségvetési koncepció elkészítése:

A  költségvetési  koncepció  összeállítását  megelőzően  a  megbízott  a 
kisebbségi  önkormányzat  elnökével  áttekinti  a  kisebbségi  önkormányzat 
következő  költségvetési  évre  vonatkozó  feladatait,  bevételi  forrásait  – 
ideértve  a  kötelezően  nemzetiségi  és  etnikai  feladatok  finanszírozását 
szolgáló bevételeket és az önkormányzat által nyújtott támogatásokat is.
A megbízott  tájékoztatást  ad  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
koncepció tervezetéről. Ezen információk birtokában az elnök a kisebbségi 
önkormányzat  elé  terjeszti  a  kisebbségi  önkormányzat  koncepciójának 
tervezetét.  A kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  koncepciójáról  hozott 
határozatot,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési  koncepciójának 
tervezetéről alkotott kisebbségi önkormányzati véleményt az elnök november 
15. napjáig eljuttatja a polgármesterhez. 
A jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
a  polgármester  november  30-ig  a  képviselő-testület  elé  terjeszti.  A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja – a kisebbségi önkormányzati 
véleményét  is  tartalmazó  –  koncepciót  és  határozatot  hoz  a  költségvetés 
készítés  további  munkálatairól.  A koncepció  elfogadását  követő  8  napon 
belül  a  megbízott  tájékoztatja  a  kisebbségi  önkormányzat  elnökét  a 
képviselő-testület  által  elfogadott  költségvetési  koncepció  kisebbségi 
önkormányzatra  vonatkozó  részéről,  továbbá  arról,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzatnak a költségvetését meddig kell elkészíteni.
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A kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozatának,  az  önkormányzat 
költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése:

A költségvetési  törvény  kihirdetését  követő  10  napon  belül  a  megbízott 
rendelkezésére  bocsátja  a  kisebbségi  önkormányzat  költségvetésének 
megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti az elnökkel a helyi 
önkormányzat  költségvetési  rendelettervezetének  a  kisebbségi 
önkormányzatra vonatkozó részét, különös tekintettel az önkormányzat által 
nyújtott támogatásokra.

A  kisebbségi  önkormányzat  kérésére  a  jegyző  készíti  elő  a  kisebbségi 
önkormányzat határozat-tervezetét. A tervezetet a kisebbségi önkormányzat 
testülete megtárgyalja és elfogadásáról határozatot hoz. 
A határozatnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 69.§-ának 
előírásai  szerint  tartalmaznia  kell  a  működési  és  felhalmozási  célú 
bevételeket  és  kiadásokat,  ezen  belül  a  személyi  jellegű  kiadásokat,  a 
munkáltatót  terhelő  járulékokat,  a  dologi  kiadásokat,  a  speciális  célú 
támogatásokat,  a  költségvetési  létszámkeretet,  továbbá  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat  által  kijelölt  felhalmozási  kiadások  előirányzatait.  A 
határozatot legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését követő 20 napon 
belül meg kell hozni.

A határozatot  az  elnök  3  napon  belül  eljuttatja  a  polgármesterhez,  ezzel 
kezdeményezve  a  helyi  önkormányzat  testületénél  a  kisebbségi 
önkormányzat költségvetésének a helyi rendeletbe történő beépítését.

Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletébe  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetése a határozat alapján változatlan formában, elkülönítetten kerül 
be.  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

Amennyiben  az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  saját  költségvetése 
tárgyalásakor  az  előterjesztésben  foglalt  kisebbségi  önkormányzatnak 
juttatandó  támogatás  összegén  változtat,  ez  esetben  a  kisebbségi 
önkormányzatnak saját költségvetését újra kell tárgyalnia és az új támogatási 
összeggel új  határozatot hoz.  A helyi önkormányzat  képviselő-testületének 
ezt az új határozatot is tudomásul kell vennie.

Az  önkormányzat  a  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozata 
törvényességéért,  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  megállapításáért  és 
teljesítéséért,  illetve  kötelezettségvállalásaiért  és  tartozásaiért  felelősséggel 
nem tartozik.
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2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A kisebbségi önkormányzat a költségvetésről szóló határozatát módosíthatja,
ha:

- az eredetin felül többletbevételt ér el,
- bevételkiesése van,
- kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre.

Az önkormányzat rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzat 
csak  a  kisebbségi  önkormányzat  határozata  alapján  módosítható.  A 
módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.
A kisebbségi  önkormányzat költségvetési  előirányzatainak módosításáról  a 
polgármester  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  a  határozat 
kézhezvételét követő rendes testületi ülésén tájékoztatja.
A  képviselő-testület  döntése  szerinti  időközönként  de  legkésőbb  a 
zárszámadási  rendelet  elfogadását  megelőzően,  december  31-i  hatállyal 
módosítja  a  kisebbségi  önkormányzat  határozata  szerint  a  költségvetési 
rendeletét.
A  helyi  önkormányzat  testülete  a  települési  kisebbségi  önkormányzat 
előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

Információszolgáltatás a költségvetésről

Az  önkormányzat  az  elfogadott  költségvetéséről  a  költségvetési  törvény 
kihirdetését  követő  2  hónapon  belül,  az  államháztartás  információs  és 
mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről 
az információt az önkormányzatnak akként köteles szolgáltatni,  hogy az a 
költségvetésével  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettségének  határidőben 
eleget tudjon tenni.

Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje:
Az  önkormányzat  költségvetési  beszámolója  a  polgármesteri  hivatal,  a 
kisebbségi  önkormányzat  és  ezek  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési 
szervek beszámolóit tartalmazza.

Az  önkormányzatnak  és  a  kisebbségi  önkormányzatnak  a  naptári  év  első 
feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári 
évről  december  31-i  fordulónappal  éves  költségvetési  beszámolót  kell 
készítenie  a  központilag  előírt  nyomtatványon  és  tartalommal.  A féléves 
költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az évest pedig legkésőbb a 
tárgyévet követő év február 28-ig kell a felügyeleti szervnek megküldeni.
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A  polgármester  az  önkormányzat  gazdálkodásának  I.  félévi  helyzetéről 
szeptember  15-ig,  míg  ¾  éves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepcióhoz 
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az 
önkormányzat  –  beleértve  a  kisebbségi  önkormányzat  –  költségvetési 
előirányzatainak  időarányos  alakulását,  a  tartalék  felhasználását,  a  hiány 
(többlet)  összegének,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
teljesülésének alakulását.

A kisebbségi önkormányzat elnöke a fentiekre kiterjedően a megbízott útján 
az  önkormányzatnak  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges 
információt  szolgáltatja,  továbbá  beszámol  a  kisebbségi  önkormányzat 
testületének a költségvetési határozat időarányos teljesítéséről.

A kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, hogy az 
önkormányzat  –  a  kisebbségi  önkormányzat  információszolgáltatását  is 
figyelembe véve – beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon 
tenni.

4. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A költségvetés végrehajtása:

A kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásának  végrehajtásával  kapcsolatos 
feladatokat  a  polgármesteri  hivatal  látja  el.  A  végrehajtás  során 
maradéktalanul  be  kell  tartani  a  hivatal  számviteli  szabályzataiban  és  a 
gazdálkodási  jogkörök  gyakorlására  vonatkozó  polgármesteri  és  jegyzői 
utasításban foglaltakat.

a.) Kötelezettségvállalás rendje:
A  kisebbségi  önkormányzat  nevében  a  kisebbségi  önkormányzat 
feladatainak  ellátása  (végrehajtása)  során  a  települési  önkormányzat 
költségvetésében  szereplő  előirányzatok  terhére  fizetési  vagy  más 
teljesítési  kötelezettséget  vállalni  (továbbiakban:  kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati 
képviselő jogosult.

A  kötelezettségvállalás  előtt  a  kötelezettséget  vállalónak  meg  kell 
győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat 
biztosítja-e a kiadás teljesítésére a  fedezetet.  Kötelezettségvállalás  csak 
írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Nem kötelező írásba 
foglalni az 50.000.- Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalást.
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b.) Utalványozás:
A  kisebbségi  önkormányzatnál  a  kiadás  teljesítésének,  a  bevétel 
beszedésének  vagy  elszámolásának  elrendelésére  (továbbiakban: 
utalványozásra)  kizárólag  az  elnök  vagy  az  általa  felhatalmazott 
kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni  csak  érvényesítés  után  lehet.  A pénzügyi  teljesítésre  az 
utalványozás  és  az  utalványozás  ellenjegyzése  után  kerülhet  sor. 
Készpénz a polgármesteri hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető 
ki, ha a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese a kifizetés 
teljesítéséhez  szükséges  dokumentumokat  (pl.:  szerződés,  számla,  stb.) 
bemutatja,  és  szándékát  a  pénzfelvételt  megelőző  két  nappal  a 
polgármesteri hivatal pénzügyi ügyosztályán jelzi. 

c.) Ellenjegyzés
A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalványozás  ellenjegyzésére  a 
jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult Az ellenjegyzést a 
kisebbségi  önkormányzat  testületének  megbízása  alapján  a  kisebbségi 
önkormányzat tagja is végezheti. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a 
fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A  kötelezettségvállalást,  utalványozást,  valamint  az  ellenjegyzést 
ugyanazon személy nem végezheti.

d.) Érvényesítés
Az  érvényesítést  a  polgármesteri  hivatal  ezzel  megbízott  pénzügyi-
számviteli szakképesítésű dolgozója végzi.

e.) Szakmai teljesítés igazolás
A szakmai  teljesítés  igazolásának  módjáról  és  az  azt  végző  személy 
kijelöléséről  az  elnök  belső  szabályzatban  köteles  rendelkezni.  A 
szabályzat 1 példányát az érvényesítési feladatokat ellátó köztisztviselő 
rendelkezésére kell bocsátani.

A kisebbségi önkormányzat számlái:
A  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával  és  pénzellátásával 
kapcsolatos minden pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési 
elszámolási  számláján illetve  az ahhoz kapcsolódó,  külön a  kisebbségi 
önkormányzat döntése alapján megnyitott  és forrásai terhére fenntartott 
önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani.
A kisebbségi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlán kívül a 
részére juttatott adományok kezelésére szolgáló számlát vezethet.
A kisebbségi  önkormányzat  a  működésének  általános  támogatását  az 
önkormányzaton keresztül – a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint – veszi igénybe.
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Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje:
A polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat vagyoni,  számviteli 
nyilvántartásait  az  önkormányzat  nyilvántartásain  belül,  elkülönítetten 
vezeti.

A  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Ügyosztálya  biztosítja,  hogy  a 
főkönyvi  és  analitikus  számviteli  nyilvántartások  alapján  a  kisebbségi 
önkormányzat  bevételei  és  kiadásai,  továbbá  pénzmaradványa 
elkülönítetten  rendelkezésre  álljon,  biztosítva  ezzel  az  önálló 
pénzgazdálkodás feltételeit.

Az  adatszolgáltatás  során  az  adatok  valódiságáért,  a  számviteli 
szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a 
kisebbségi  önkormányzat  tekintetében  az  elnök,  az  önkormányzat 
tekintetében a polgármester és a jegyző együttesen felelős.
 
Belső ellenőrzés:

A  kisebbségi  önkormányzat  operatív  gazdálkodása  lebonyolításának 
ellenőrzése  a  Polgármesteri  Hivatal  gazdálkodásának  részeként  a 
függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A  belső  ellenőrzés  a  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával 
kapcsolatos  megállapításainak  realizálása  a  kisebbségi  önkormányzat 
elnökének a feladata.

5. Az Önkormányzat által vállalt feladatok

Az  Önkormányzat  és  a  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat  működéséhez 
szükséges  szakmai  segítséget  a  jogszabályi  előírások  figyelembevételével 
megadja.
Ezen  túl  a  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat  programjainak 
végrehajtásához pályázatok benyújtásához – a lehetőségekhez mérten  - az 
általuk igényelt szakmai támogatást biztosítja.

6. A  jegyző  a  megállapodásra  vonatkozó  jogszabályi  változásokról  az 
együttműködési megállapodás módosításának szükségessége esetén mind az 
önkormányzatot,  mind  a  kisebbségi  önkormányzatot  tájékoztatja,  a 
megállapodás  módosításának  tervezetét  elkészíti.  A  módosítás 
érvényességéhez  az  önkormányzat  képviselő-testületének  és  a  kisebbségi 
önkormányzat testületének jóváhagyó határozata szükséges.
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7. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által vállalt feladatok

A lengyelség önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, 
történelmi  hagyományainak,  nyelvének  ápolása  és  fejlesztése,  tárgyi  és 
szellemi  kultúrájának  megőrzése  és  gyarapítása.  A  lengyel  közösség 
rendezvényeinek és ünnepeinek megtartása,  építészeti,  kulturális és  vallási 
emlékek,  hagyományok megőrzése,  ápolása és  átörökítése.  Széles  körű és 
közvetlen nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása Lengyelországgal. 
Utazások  szervezése  az  óhaza  megismerésére,  valamint  a  helyben  – 
Magyarországon  –  lévő  műemlékek  köré  csoportosult  rendezvények, 
kulturális rendezvények látogatása, a magyarországi lengyel közösségekkel a 
kapcsolat szorosabbá tétele.  Nem utolsó sorban a mindezek szervezéséhez 
szükséges tárgyi feltételek előteremtése.

Ózd, 2007…………………….

……………………………….. …………………………….
Benedek Mihály       Janiczak Dávid

           polgármester        elnök

Záradék:
Az együttműködési  megállapodást  Ózd Város  Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  375/SzÜ.  148/KH/2007.(VI.28.)  számú határozatával,   Ózd Város 
Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzati  Testülete  a  …….……….  számú 
határozatával jóváhagyta.

6.) napirend

Ózd város Képviselő-testületének a 2007-2010-es ciklusra szóló önkormányzati 
gazdasági programja

Benedek Mihály elmondja, megkésve került testület elé a program, mert mind a 
mai  napig  nem  látják  melyek  azok  a  konkrét  pályázati  kiírások,  amelyek 
alapjaiban  meghatározhatják  a  város  2007-2013-as  fejlesztését.  A programot 
azzal  a  szándékkal  készítették  el,  hogy  meghatározzák  az  önkormányzat 
munkáját úgy a működtetésben, mint a gazdaságfejlesztésben. Meghatározásra 
kerültek  azok  a  fő  stratégiai  pontok  is,  amik  alapján  a  városüzemeltetést, 
fejlesztést el tudják képzelni. Ez az 5 pont úgy ítéli meg, mindazon területeket 
lefedik, amely a képviselők szándékai szerint is elfogadhatók és, elvégezhetők. 
Lehet  jobb,  konkrétabb  dolgokat  számon  kérni  a  programon,  lehet  a 
konkrétumot hiányolni. Azt gondolja, a stratégiai célok - ha figyelmesen elemzik 
és  olvassák  az  anyagot  -,  benne  vannak  az  anyagban.  Tartalmazza  azokat  a 
konkrét  dolgokat,  amelyekről  most  még  dőreség  lenne  tényként  beszélni. 
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Ismerteti, a társulás tárgyalta a kistérség fejlesztési stratégiájának aktualizálását. 
Abban szerepel, hogy tovább kell fejleszteni Ózdot, mint központot. Annak a 
stratégiának  része  a  Regionális  Operatív  Program,  amely  további  nagy 
volumenű felújításokat,  pl.  Velence-telep rehabilitációját  is  magában foglalja. 
Ezek realitássá akkor válhatnak, ha a Regionális Fejlesztési Tanács a brüsszeli 
tárgyalás  eredményeként  jóváhagyottan  megjelenteti  a  pályázatokat.  Az 
anyagnak része a  bérlakásépítési  elképzelés is,  ami  magában foglalja  egy 25 
lakásos  társasház  felépítését.  Része  a  programnak  a  városüzemeltetés,  a 
közszolgáltatás minőségének, feltételeinek javítása, amelyen belül megnézik a 
társaságok  tevékenységét,  a  racionális  működésüket.  Tervezik  a  gazdasági 
társaságok szakmai szervezettel  történő átvilágítását,  ami által  talán egy jobb 
működést tudnak elérni. Tartalmazza az előerjesztés továbbá a turisztikai kínálat, 
ezen belül a sport-turizmus feltételeinek megteremtését. Ezért úgy gondolják, a 
város hagyományaira alapozva célszerű lenne egy sport- és szabadidő központ 
terveit  elkészíteni,  annak  a  megvalósításához  magántőkét  és  uniós  forrást 
szerezni, hogy a sportra alapozva olyan idegenforgalommal tudjon rendelkezni a 
város, ami növeli a város bevételeit. A kistérségi központi szerep erősítése, az 
erre  irányuló  pályázati  elképzelések  azt  eredményezhetik,  hogy  a  város 
közszolgáltatásait úgy tudják fejleszteni, javítani, amely következtében a város 
környékén élők is igénybe tudják venni a szolgáltatásokat. A tanuszoda építése 
átadási határideje február hónapra prognosztizált, bár a kivitelező azt erősítette 
meg,  hogy mindent  megtesznek a  határidők lerövidítése  érdekében,  Ennek a 
programnak a bizottsági megvitatása, tárgyalása azt jelzi számára, talán sikerült 
egy  olyan  vázat,  elképzelést  összeállítani,  ami  a  testület  többségének 
véleményével találkozik és reális alapot nyújt ahhoz, hogy a munkát meg tudják 
valósítani annak érdekében, hogy még komfortosabban érezhessék magukat és 
még  több  új,  újabb,  színvonalasabb  építménnyel  vagy  szolgáltatással 
találkozhassanak.  Kéri,  ezzel  együtt  a  gazdasági  programot  vitassa  meg  a 
testület.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  programot 
megtárgyalta, elfogadását javasolja. Módosító javaslata a bizottságnak, hogy a 
15. oldalon szereplő 2007. június 30-i dátumot javítsák át 2009. június 30-ra.

Fazekas  Zoltán ismerteti,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  4  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  javasolja. 
Jelzi,  hogy  a  polgári  összefogás  képviselőcsoport  nevében  is  szeretne  a 
későbbiekben hozzászólni.

Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  programot 
megtárgyalta. Kiegészítést tettek a bizottságok a ciklusprogramhoz, mely szerint 
meg  kell  próbálni  a  térségi  integrált  szakképzést,  foglalkoztatást  elősegítő 
fórumokat  megkeresni,  illetve  az  önkormányzati  cégek  működését  elősegítő 
feladatokat megtenni. 
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Tartó  Lajos ismerteti,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  6  igen  szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a ciklusprogram elfogadását.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság hosszas vita után megtárgyalta az előterjesztést, és 3 igen 
szavazattal,  1  nem  szavazat  mellett  elfogadását  javasolja.  Kiemeli,  hogy  az 
egészségügyi  alapellátás  területén  belül  a  programban  is  szerepel,  hogyha  a 
háziorvosi rendelők feladatértékelése és a privatizáció lehetősége nem valósul 
meg,  akkor itt  az  ideje  a  korszerűsítés  felújítását  napirendre tűzni,  illetve az 
üzemorvosi  rendelő  épületében  egy  egészségügyi  központot  létrehozni.  A 
szociálpolitika területén szerepel a szövegben, hogy a következő évek politikája 
megfelelően körültekinthető területekre koncentrálódik. Kiemeli, az aktív korú 
nem foglalkoztatottak részére segély helyett munkát kívánnak biztosítani annak 
érdekében, hogy a munkaerőpiaci elhelyezésüket biztosítsa, továbbá segítse a 
hagyományos közhasznú és a közcélú foglalkoztatás megszervezését. Felhívja a 
szakbizottság, illetve a program is a civil szervezetek figyelmét, hogy továbbra 
is be kívánják vonni őket a feladatok megvalósításába.

Vitális István: a polgármester a  bevezetőben számos olyan dologra válaszolt, 
amit a bizottsági ülésen felvetett.  Említette a konkrét célok megvalósítását,  a 
konkrét  feladatokat,  projekteket.  Szerinte  a  program a  jelenlegi  helyzet  elég 
széleskörű elemzése. Az anyag több helyen is utal arra, hogy jelentős előrelépést 
sikerült elérni, illetve látványos fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években 
a Sárli-telep úthálózat, infrastruktúra fejlesztésében. Kéri, ne így fogalmazzanak, 
mert a fejlesztés elkezdése még a polgári kormányhoz kötődött. Számos helyen 
öndicséretet tartalmaz az anyag, amiket viszont lehetne konkretizálni azt nem.

Bárdos István a polgármester által elmondottakat tudja fogadni. El tudja fogadni 
azt is, hogy ebben a gazdasági helyzetben képtelenség előre tervezni, mert nem 
lehet  megmondani  mi  lesz  egy  hónap  múlva.  Felmerül  benne,  hogy  az 
önkormányzat a kötelezően elvállalt feladatait el tudja-e látni. Az anyag szerint 
az elmúlt 4 év sikeres útfelújítása megtörtént. Csak az a baj, hogy nem 100 %-
ban. Ő várja a folytatást. A gazdasági helyzetből kifolyólag van egy utalás az 
anyagban, ami miatt  megkérdezi,  hogyha ilyen gazdasági helyzetben vannak, 
akkor miért kell egy újabb feladatot vállalni. Úgy tudja, az ÓKÜ Törzsgyár nem 
az önkormányzat tulajdonában van, hanem az Ipari Parkéban. Felteszi a kérdést, 
miért kell több milliós költséggel felvállalni az átvételét, kiépítését, amikor még 
az útfelújítási programot sem tudják végrehajtani. 

Fazekas  Zoltán elmondja,  alapvető  fogalmi  eltérés  van  az  előterjesztő  és  a 
Polgári Összefogás képviselőcsoport álláspontja között, mert nem véletlen az, 
hogy  a  testületnek  el  kell  fogadni  egy  gazdasági  programot,  ami  konkrét 
kérdéseket és számonkérhető adatokat is kell tartalmazzon. Érti a polgármester 
kiegészítőjében  elhangzottakat,  hogy  még  nincsenek  meg  azok  a  fejlesztési 
projektek,  amik  alapján  konkrétumokat  lehetne  előterjeszteni.  Ez  érthető,  de 
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nem elfogadható.  A fejlesztési  tervek  az  uniós  források  évek  óta  húzódnak, 
annyira,  hogy  ebben  az  évben  már  konkrét  lépés  nem  is  várható.  Jó 
helyzetelemzésnek,  koncepciónak,  stratégiának  nevezi  az  előterjesztést, 
amelyben  az  elképzelések  vannak  összefoglalva.  Megjegyzi,  hogy  a  ciklus 
program kidolgozása során kérte a polgármester, hogy javaslataikkal járuljanak 
hozzá.  Igyekeztek  ezt  megtenni.  Nagyjából  öt  fő  pontot  határoztak  meg, 
amelyből hármat tartalmaz is. Ebből kiragad néhányat: foglalkoztatás-bővítés, 
termelő munkahelyek számának bővítése,  illetve működő helyi  vállalkozások 
munkahelyteremtő  ösztönzése.  Pályázati  lehetőségek  keresése  is  szerepel,  az 
anyagban, amely a város jobb megközelíthetőségére irányul.  Itt  ellentmondás 
található a 3. oldalon a város javuló megközelíthetőségéről, mivel ezen a téren 
évek óta nem történt elmozdulás. A közútkezelő esetében 2015-ig meg sincsenek 
említve  azok  a  közút  fejlesztések,  amelyek  a  26-os  útra,  a  Borsodnádasdi 
átvezető  szakasszal  kapcsolatosak.  A  bérlakás-építéssel  kapcsolatban  azt 
hallották, hogy pályázati lehetőségek előremutatása szerepel. Akkor lett volna jó 
a megfogalmazás, ha konkrétan megfogalmazzák, hogy kb. hol és hány lakást 
jelent az elkövetkező 3 évben. A városfejlesztés területén a városrehabilitációs 
elképzelések is szerepelnek a programban. Itt is ellentmondást érzékel, mert a 8. 
oldalon  célterületként  van  megjelölve  Velence-telep,  az  Oxigén-gyár,  a  13. 
oldalon pedig a Malom út, a Munkás úti elágazás. Úgy gondolja, a következő 3 
évre ez talán túl nagy vállalkozás. Most hallotta, hogy van olyan képviselő, aki a 
peremterületek, külső területek fejlesztését is számonkéri az anyagból. Szerinte 
ugyanolyan fontos lenne a külső területek felé is elindulni és ott rehabilitációs 
tevékenységet végezni. Az élhető városhoz tartozik az általuk már korábban is 
észrevételezett  és  felvetett  város  központjában  a  fizetőparkolási  rendszer 
megszüntetése,  mert  semmi  nem  indokolja  ennek  a  további  fenntartását. 
Zsúfoltságot okoz az illegális területeken, miközben üresen áll a nagyparkoló. 
Számos  tényt  tartalmaz  az  anyag,  pl.  100  km  szennyvízhálózatot  kellene 
megépíteni 2010-ig. Nincs benne, hogy ténylegesen mennyit lehet megépíteni. 
Figyelembe veszi a program a városszerkezetet és az uniós előírásokat egyaránt, 
de nincs semmi konkrétum leírva. Tartózkodásukat fejezik ki, mivel nem tudnak 
mindennel egyetérteni, de szeretnék ha sok minden megvalósulna a leírtakból.

Varga Gábor hangsúlyozza, a polgármester a programot iránymutatónak szánja. 
Leírja a lehetőségeket, a fejlesztési elképzeléseket, de ez mind attól függ milyen 
pályázatokat  írnak ki.  Nem a képviselő-csoportok érdekeit  figyelembe venni, 
hanem mindannyiuk érdeke kell legyen, hogy a fejlesztések megvalósuljanak. 
Vitális István emlegette, hogy a polgári önkormányzat mit tett, de úgygondolja, 
Fónagy  Jánostól  elvárható  volt,  hogy  miniszterként  egy  pár  körforgalmat 
építsen. Sajnálja, hogy csak ezt tudott építeni. Úgy gondolja, sokáig lehetne ezt 
taglalni, de mint ahogy Fazekas Zoltán is említette, az ellenzék véleményét is 
kikérték az anyag összeállításához és a javaslataik nagy részét be is építették. 
Lehet  ezen  apróbb  módosításokat  a  későbbiek  folyamán  végrehajtani.  Úgy 
gondolja, meg tudják valósítani a megfogalmazottakat.
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Kovács Béla hangsúlyozza, a ciklusprogram nem egy választási program. Ezt a 
képviselők, képviselő-csoportok, a hivatal  szakemberei  állították össze. Lehet 
vágyálomnak bélyegezni,  de ez egy lehetőség,  egy feladatterv. Ettől ne várja 
senki,  hogy konkrétan  meghatározható  hány lakást  lehet  építeni.  Ezek olyan 
problémák, amiket bizottsági ülésen kielemezték. Ami furcsa számára, hogy a 
külső területek fejlesztését felvetették, miközben három napirenddel korábban 
kifogásolták,  hogy  visszaadták  a  zárolást  a  területi  képviselőknek. 
Ellentmondást érez.

Vitális  István elmondja,  1996.  óta  van  Magyar-Fidesz  Polgári  Párt,  annyi 
változott, hogy szövetség lett. A másik dolog, hogy nem annyit kért ismerjék el 
az  előző  időszak  érdemeit  is.  1990.  óta  Ózdon  bérlakások  a  Széchenyi-terv 
keretében épültek, amit a polgári kormány építtetett. A 48-as és Bartók Béla úti 
bérlakásokat  viszont  a  mostani  vezetés  adta  át,  de  a  polgári  kormánynak 
köszönhető. A virágosítás is akkor indult el. Ő nem vitatott el érdemeket és nem 
támadott, hanem azt kérte, ismerjék el az előző városvezetés érdemeit is.

dr. Bárdos Balázs a vitát lezárja.

Benedek Mihály köszöni a véleményeket.  Öröm számára, hogy Vitális István 
egyetért,  hogy  ezek  a  programok,  fejlesztések  akkor  valósulhatnak  meg,  ha 
félreteszik pártpolitikai hovatartozásukat és összefognak. Ugyanakkor számára 
elég el nem ítélhető, ha ezek után elkezdenek politizálni. Kéri, olvassák végig a 
mondatokat, mert akkor derül ki az anyagból, hogy elismerik a polgári kormány 
és dr. Fónagy János munkáját. Fazekas Zoltánnak elmondja, a 3. oldalon nem azt 
írták, hogy javult a megközelíthetőség, hanem a javuló megközelíthetőség tőkét 
is hozhat a városnak. A továbbiakban a konkrét felvetésekre reagál. Mindhárom 
program  -  amiről  Fazekas  Zoltán  szólt  -,  része  a  kistérségi  fejlesztési 
stratégiának,  és  a  regionális  fejlesztési  tanács  által  elfogadott  koncepciónak. 
Hangsúlyozza,  a  pályázatok  megjelenését  nem  a  megszorítások  és  a 
konvergencia programban leírtak hátráltatják, hanem az, hogy Brüsszel július 
végére  ígérte  a  pályázatok  kiírását.  Úgy  gondolja,  Fazekas  Zoltántól  joggal 
elvárható, hogy kijelentéseivel ne zavarja össze és ne tévessze meg a televízió 
nézőket. A konkrétumokat akkor lehet leírni, amikor valami felépül, megvalósul. 
Nem veszi a bátorságot, hogy konkrét célként leírja pl. azt, hogy 25 bérlakást 
kívánnak felépíteni, vagy mindhárom nagymértékű projekt támogatást fog kapni 
a  régióban,  vagy  100  %-ban  megvalósul  a  szennyvíz-beruházás.  Annyit  tud 
ígérni, lobbiznak annak érdekében, hogy ezek a projektek támogatást kapjanak. 
A város  megközelíthetőségével  kapcsolatban  a  közútkezelő  úgy  nyilatkozott, 
2015-ig  nem  lesz  felújítás,  de  mindez  csak  július  után  fog  eldőlni.  Az 
útfelújítással kapcsolatban elmondja, az ÓKÜ Törzsgyár útfejlesztése nem függ 
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össze  az  önkormányzat  útfelújítási  koncepcióval.  Az a  Regionális  Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett iparterületek feltárásával függ össze. Remélhetőleg a 
vállalkozások  megközelíthetősége  javulhat  és  bekapcsolódhat  ez  az  út  a 
forgalomba. Úgy gondolja,  ezek a fejlesztések mindazt  fogják eredményezni, 
hogy  a  következő  ciklus  majd  még  nagyobb  fejlesztésekről  beszélhet.  Ha 
megnézik az elmúlt 4 éves fejlesztést, akkor reálisan megítélhető mi az, ami egy 
jóval  nagyobb  sugarú  körben  valósulhat  meg  a  városfejlesztés,  és  reméli. 
Köszöni  a  polgári  összefogás  képviselőcsoport  elismerését,  javaslataik 
beépítésre  kerültek.  Végezetül  megemlíti,  hogy  a  Közigazgatási  Hivatalt 
tájékoztatták,  hogy  a  június  28-i  ülésen  tárgyalják  és  fogadják  el  a 
ciklusprogramot. 

dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  módosítással  együtt  a  program 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  16  igen szavazattal,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

350/SzÜ. 149/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy: Ózd  város  Képviselő-testületének  a  2007-2010-es  ciklusra  szóló 
önkormányzati gazdasági programja

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2007-2010-es  ciklusra 
szóló önkormányzati gazdasági programot megtárgyalta és az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen 
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(dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek.)

-.-.-

7.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  Malom  út  térségében  lévő  8033/6  hrsz-ú  ingatlan 
hasznosítására 

Benedek Mihály köszönti Farkas Gusztávot, az Agria Mobil Kft. „Citroën Eger” 
ügyvezetőjét.

Kovács  Béla: az  előterjesztést  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
támogatja az elfogadását. A három bizottság az Eseti Bizottság elnökének Kiss 
Sándor alpolgármester urat, tagjainak Erdősi János, Kovács Béla, Szalári István 
és Vitális István képviselő urakat javasolja. Az ingatlan vételára 27.300 E Ft + 
ÁFA.

Benedek  Mihály kérdezi  a  testületet,  egyetért-e  Kiss  Sándor  alpolgármester 
Eseti Bizottsági elnöki tisztségével.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért Kiss Sándor 
Eseti Bizottsági elnöki tisztségével. 

Benedek Mihály kéri a szavazást arról, hogy Vitális István az Eseti Bizottság 
tagja legyen.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért Vitális István 
Eseti Bizottsági tagságával.

Benedek Mihály kéri a szavazást arról, hogy Erdősi János az Eseti Bizottság 
tagja legyen.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért Erdősi János 
Eseti Bizottsági tagságával. 

Benedek Mihály kérdezi  a testületet,  egyetért-e  azzal,  hogy Kovács Bélát  az 
Eseti Bizottság tagjává jelöljék.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért Kovács Béla 
Eseti Bizottsági tagságával. 
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Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  arról,  hogy  Képviselő-testület  egyetért-e 
Szalári István Eseti Bizottsági tagságával.

A  Képviselő-testület  18  igen  szavazattal,  egyhangúlag  egyetért  Szalári 
István Eseti Bizottsági tagságával. 

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy az említett személyek a jelölést 
elfogadták és hozzájárultak a nyilvános tárgyaláshoz.
Kéri a testületet, szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról az Eseti Bizottság 
tagjaival történő kiegészítéssel együtt.

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

390/SzÜ 150/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Malom út térségében lévő 8033/6 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat, mint az ózdi belterületi 8033/6 hrsz-ú ingat-
lan tulajdonosa úgy dönt, hogy az ingatlant egyfordulós, alternatív ajánlat le-
hetőségét kizáró nyilvános pályázat lefolytatásával kiválasztott vevő részére 
értékesíti.

2.) Az Ózd Városi Önkormányzat mint az 1.) pontban megjelölt tárgyú pályázat 
kiírója, a 25/1993. (XII.23.) sz.  rendelettel  elfogadott  Versenyeztetési Sza-
bályzat (VSz.) előírásai szerint az alábbiakban határozza meg a pályáztatás 
részletes feltételeit:

a.) A pályázat tárgya az ózdi belterületi 8033/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
és hasznosítása az alábbiak szerint:
• Értékesítésre kerül: az ózdi belterületi 8033/6 hrsz-ú, 4808 m2 te-

rületű ingatlan.
• A terület TRT szerinti besorolása: kereskedelmi-gazdasági szol-

gáltató terület. 
• Beépíthetősége: max. 60 % (OTÉK szerinti parkolók kiépítésével 

együtt).
• Építmény magassága: max. 9,5 m.
• Létesíthető épületek funkciói: nem jelentős zavaró hatású, keres-

kedelmi-gazdasági tevékenység  céljára szolgáló létesítmény.
• Alternatíva lehetőségei: egy pályázat csak egy konkrét műszaki 

fejlesztésre, megoldásra vonatkozhat.
• A beépítés módja: szabadon álló (A pályázathoz legalább látvány-

tervet kell csatolni.)
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• Beépítés határideje: szerződéskötéstől számított 3 éves beépítési 
kötelezettség, ennek biztosítására elidegenítési tilalom, szerződés-
szegés esetén az eladó részéről az egyoldalú elállási jog kikötésé-
vel.

• Vételár: az Önkormányzat az ingatlan induló licitárát 27.300.000,- 
Ft + 5.460.000,- Ft Áfa = 32.760.000,- Ft, azaz Harminckettőmil-
lió-hétszázhatvanezer forintban határozta meg,

• Egyéb költségek: a közműfejlesztési hozzájárulások díja, közmű-
csatlakozás kiépítési költsége, esetleges közműkiváltások költsége 
vevőt terhelik.

• Pályázati biztosíték: az induló licitár 20 %-a, bruttó 5.460.000,- 
Ft. A biztosíték nyertes pályázat esetén a vételárba beszámít, a szer-
ződés megkötésének vevő miatti elmulasztása esetén a nyertes pá-
lyázó azt elveszti. 

• Előnyt jelent: a beruházás mielőbbi megvalósítása (pályázó jelölje 
meg a beruházás tervezett befejezési időpontját.)

b.) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az ajánlatok rangso-
rolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat fontossági sorrendben 
az alábbiak szerint határozza meg:
– A pályázó által megajánlott vételár. 40 pont
– A pályázó által tervezett hasznosítás keretében megvalósítandó beruházás 

mennyiben illeszkedik az ingatlan funkcióját meghatározó önkormányzati 
Településrendezési Terv előírásaihoz. 40 pont

– A pályázó ajánlatában ismertetett tervek megvalósításának anyagi és szer-
vezeti háttere, valamint az általa bemutatott referenciák. 20 pont

c.) A vételár  mértéke és  fizetésének módja:  A pályázó az induló vételár 
mértékét meghaladó összegre tegyen ajánlatot, melynek megfizetését a 
szerződéskötést követő 15 napon belül vállalja teljesíteni. 

d.) Az ajánlati kötöttség időtartamát a Képviselő-testület a benyújtás határ-
idejétől számított 60 napban határozza meg.

e.) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja: Ózd Városi Polgár-
mesteri  Hivatal  Polgármesteri  Titkárság  -  Tárgyaló,  zárt  borítékban 
„Malom úti ingatlan hasznosítása” jeligével, feladó megjelölése nélkül, 
2 példányban, magyar nyelven.
Benyújtás időpontja: 2007. július 19. (csütörtök), 10.00 óra.

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

g.) A pályázatot kiíró Ózd Városi Önkormányzat – az Eseti Bizottság elő-
terjesztése  alapján  –  a  benyújtási  határidőt  követő  képviselő-testületi 
ülésen bírálja el a benyújtott pályázatokat. Az ajánlattevők írásban kap-
nak értesítést az elbírálást követő 5 napon belül.

h.) A kiíró Önkormányzat fenntartja magának a jogot,  hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja. 
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i.) A kiíró Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az elbírálást követ 30 na-
pon belül szerződést köt. 

j.) A pályázati ajánlat érvényességi feltételei:
– A pályázati tájékoztató megvásárlása.
– A pályázat a beadási határidő lejártáig kerüljön benyújtásra.
– A pályázó rendelkezzen azokkal a feltételekkel, melyeket kiíró a tá-

jékoztatóban előírt.
– A pályázatok értékelési rangsorolásánál megjelölt elvárások teljesí-

tésére a pályázó adjon értékelhető ajánlatokat.
k.) A pályázatot kiíró Önkormányzat az ajánlatok közül az összességében 

legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
A döntésben megjelöli a nyertes ajánlattevőn kívüli ajánlattevőket is, 
rangsorolva a kiíró szerint még elfogadható ajánlatokat, arra az esetre, 
ha  a  pályázat  nyertesével  a  szerződéskötés  meghiúsulna,  vagy  a 
szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és azért a 
kiíró a szerződéstől eláll. 

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
Vitális István – tag

4.) Az 1-3. pontokban meghatározott ingatlan értékesítési pályázathoz pályázati 
tájékoztatót kell készíteni.

Felelős: pályáztatás lebonyolításáért: 
Eseti Bizottság elnöke

pályázati tájékoztató készítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Határidő: értelemszerűen

5.) Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat utasítja az ÓZDSZOLG Kht-t  – 
mint a megbízott kezelőt – hogy az ózdi belterületi 8033/6 hrsz-ú ingatlant 
saját költségén a kiértesítéstől számított 15 napon belül szabadítsa fel (szer-
ződésfelmondás, kerítés elbontás, konténerek áttelepítése, stb.).

Felelős: az ingatlan terület-felszabadításáért: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető
Határidő: értelemszerűen
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8.) napirend

Javaslat az Ózd, Óvoda út 18. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére

Kovács  Béla reményét  fejezi  ki,  hogy az  utolsó  fázishoz  érkezett  az  ügy.  A 
határozati  javaslat  alapján  vagy  megvalósul  a  vétel,  vagy  el  kell  bontani  az 
ingatlant. A Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a 
Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az 
elfogadását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

259/SzÜ 151/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Óvoda út 18. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése

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

1.) Az 5081 hrsz-ú, természetben az Ózd, Óvoda út 18. sz. alatt található ingat-
lant fel kell ajánlani megvételre Varga Károly Ózd, Óvoda út 16. sz. alatti la-
kosnak az ingatlanszakértő által meghatározott ÁFA-t is magában foglaló 3 
M Ft-os forgalmi értéken. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, 
hogy Varga Károly a teljes vételárat megfizesse az Önkormányzat részére. 
Amennyiben nem így jár el, elveszíti az általa korábban bánatpénzként befi-
zetett 200.000,- Ft-ot is. 

Felelős: adásvételi szerződés előkészítéséért: 
PH.  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztály 

vez.
aláírásáért:

Polgármester
Határidő: 2007. július 3.

2.) Amennyiben az adásvételi szerződés nem jön létre, a 22/KH/2007. (II.27.) 
sz. határozat 2. pontja alapján kell eljárni. 

Felelős: a  bontási  jog  megpályáztatásért  és  a  bontási  szerződés 
megkötéséért: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: bontási pályázat kiírására: haladéktalanul
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3.) Az 1.) pont szerinti döntés maradéktalan teljesüléséig – azaz az adásvételi 
szerződés létrejöttéig és a vételár megfizetéséig – a kilakoltatási eljárást fo-
lyamatban kell tartani.
Az adásvétel teljes lezárulását követően, – annak kimenetelétől függően – az 
ingatlan kezelője dönt az eljárás megszüntetéséről, vagy folytatásáról.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

9.) napirend

Javaslat az Ózd Nevelési Tanácsadó megszüntetésére

Benedek  Mihály elmondja,  kedden,  június  26-án  tartották  meg  a  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülését, amelyen létrehozták a Nevelési 
Tanácsadó  helyett  az  Ózd  Kistérségi  Pedagógiai  Szakszolgálatot.  Ezért 
szükséges a megszüntetése.

Malinkó János a Művelődési  és  Oktatási  Bizottság véleményét  mondja el.  A 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
testületnek. 

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

389/SzÜ 152/KH/2007. (VI. 28.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd Nevelési Tanácsadó megszüntetése

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

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Nevelési Tanács-
adót (3600 Ózd, Árpád vezér út 13.), mint részben önálló költségvetési szervet, 
az ellátandó feladat más szervezetben történő működése érdekében – jogutódlás-
sal – 2007. június 30. napjával megszünteti.

A megszüntetett részben önálló 
gazdálkodású költségvetési szerv neve: Ózd Nevelési Tanácsadó

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
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Megszüntető szerv: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében jogutód: Ózd Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat
Székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13.

Alapítója: Ózd Kistérség Többcélú Társulása

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszüntetését az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában fog-
laltak indokolják.

Felelős:   Polgármester
Határidő: 2007. június 30.
 
2.) A Képviselő-testület a szolgáltatások működtetéséhez szükséges vagyontár-
gyakat a jogutódnak ingyenes használatba adja.

Felelős:   Polgármester
Határidő: 2007. június 30.

10.) napirend

Javaslat  az  Alsófokú Oktatási  Intézmények Gondnoksága  Alapító  Okiratának 
módosítására

Malinkó  János: az  előző  napirendből  következik  a  jelenlegi  előterjesztés.  A 
Nevelési  Tanácsadó  részben  önállóan  működő  szervezet  volt.  Az  Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnokságán belül gazdálkodott, ezért a feladatok közül 
ezt  ki  kell  venni.  A  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megvitatta és egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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388/SzÜ 153/KH/2007. (VI. 28.) számú határozat

Tárgy: Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  Alapító  Okiratának 
módosítása

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

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát az előterjesz-
tés mellékletében foglaltak szerint módosítja.
A módosított Alapító Okirat aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. június 30.

-.-.-

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

-.-.-

11.) napirend

Javaslat  az  Ózd  város  és  Farkaslyuk  község  közötti  vagyonmegosztási 
megállapodás elfogadására

Benedek  Mihály: az  ülés  előtt  kiosztásra  került  egy  új  határozati  javaslat. 
Tájékoztatja a testületet, hogy hosszas egyeztetés után az Ideiglenes Bizottság 
elvégezte a feladatát és a Farkaslyuki Ad-hoc Bizottsággal megegyezett. A mai 
napon kerül  sor  a  Farkaslyuki  Képviselő-testület  ülésére  is,  ahol  ugyanezt  a 
határozati  javaslatot fogják megtárgyalni és elfogadni.  Kéri  a testületet,  hogy 
fogadják el a határozati javaslatot. 

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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236/SzÜ 154/KH/2007. (VI.28.) sz. határozat

Tárgy: Az  Ózd  város  és  Farkaslyuk  község  közötti  vagyonmegosztási 
megállapodás elfogadása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat és a Farkaslyuk Községi Önkormányzat által 
létrehozott Ideiglenes Bizottság és Ad-hoc Bizottság által előkészített, az Ózd 
városból levált településrész önálló községgé alakulása következtében szük-
ségessé vált vagyonmegosztásra vonatkozó – a határozat mellékletét képező 
– Megállapodást az Önkormányzat elfogadja az alábbi adatokkal:

Farkaslyuk községet lakosságszám arányosan megillető vagyonérték: 358.638 e Ft
A megállapodást megelőzően átadott vagyon értéke:   39.017 e Ft 
Farkaslyuk községnek átadandó számított vagyon összértéke: 319.621 e Ft
A megállapodás alapján bruttó értéken átadásra kerülő vagyon: 

– forgalomképes vagyon:   53.034 e Ft
– forgalomképtelen vagyon: 171.905 e Ft
– korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon:     9.029 e Ft
– korlátozottan forgalomképes viziközművagyon:   54.510 e Ft
– korlátozottan forgalomképes gázközművagyon:   38.259 e Ft

Farkaslyuk részére megállapodással átadandó összesen:           326.737 e Ft  
Vagyonérték különbözet:  + 7.116 e Ft

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Farkaslyuk 
község  Képviselő-testülete  elfogadó  határozatát  követően  írja  alá  a 
Megállapodást  és  az  abban  foglaltak  végrehajtására  a  szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Megállapodás szerint, értelemszerűen

2.) Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a va-
gyonátadás és  tulajdonjog rendezés teljes  körű lezárását  követően az ózdi 
belterületi 6383/1 hrsz-ú MOL gázátadó állomás alatti terület hovatartozásá-
nak kérdése, ill. a közigazgatási határ módosítása tárgyában az Önkormány-
zatok a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. tv. előírásai szerint 
tárgyalást kezdeményezhetnek, mely eljárás az új község alakításával (Far-
kaslyuk községgé nyilvánításával) együttjáró vagyonmegosztástól független 
eljárás lehet.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3.) Az Ózd Városi Önkormányzat az ÓZDINVEST Kft. tulajdonában lévő és az 
e  határozat  1.)  pontjában  elfogadott  Megállapodás  alapján  átadásra  kerülő 
gázközmű  hálózat  természetben  történő  átadása  miatt  a  Kft.  folytasson 
egyeztető tárgyalásokat a TIGÁZ Zrt. üzemeltetési szerződése módosítására 
és készítsen évközi mérleget.
Az ÓZDINVEST Kft. jegyzett tőkéjének felemelésére és az átadásra kerülő 
vagyon  miatti  jegyzett  tőke  leszállítására  és  kivonására  a  2007.  év  II. 
félévében dönt a Képviselő-testület. 

Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezető
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezető

Határidő: értelemszerűen

154/KH/2007. (VI.28.) sz. határozat     melléklete  

M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyrészről  az  Ózd  Városi  Önkormányzat (székhelye:  3600 
Ózd, Városház tér 1. statisztikai számjele: 15350088-7511-321-05; adószáma: 
15350088-2-05;  bankszámlaszáma:  11734121-15350088  OTP  Bank  Rt.; 
képviseli:  Benedek  Mihály  polgármester)  mint  tulajdonjogot  átadó, 
továbbiakban  Ózd  Városi  Önkormányzat,  másrészről  a  Farkaslyuk Községi 
Önkormányzat (székhelye: 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula út 3.; statisztikai 
számjele:  15549611-7511-321-05;  adószáma:  15549611-1-05; 
bankszámlaszáma:  55400118-11024996  Sajóvölgye  Takarék-szövetkezet; 
képviseli: Gábor Dezső polgármester) mint tulajdonjogot szerző, továbbiakban 
Farkaslyuk  Községi  Önkormányzat  között  települési  vagyonmegosztás 
tárgyában alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Bevezetés

1.1. Felek egyezően megállapítják, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke 33/1999. 
(II.10.)  KE határozatával  1999.  május  1.  napjával  a  korábban Ózd város 
részét képező Farkaslyuk településrészt önálló községgé nyilvánította.
A Farkaslyuk községben 1999. július 18-án lezajlott helyhatósági választás 
eredményeként a Képviselő-testület 1999. augusztus 02-án megalakult. 

1.2. Felek megállapítják, hogy a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. 
törvény  13.  §-a  rendelkezése  szerint  a  községgé  nyilvánítás  esetében  az 
érdekelt önkormányzatok állapodnak meg a vagyon-, a közigazgatási terület 
megosztásában,  az  új  közigazgatási  határban.  Megállapodás  hiányában 
bármelyik érdekelt önkormányzat keresete alapján a Megyei Bíróság dönt.

69



1.3.  A Magyar  Köztársaság  Legfelsőbb  Bírósága  mint  másodfokú  bíróság  a 
Kf.III.37.555/2002/4. sz. ítéletével  helybenhagyta a BAZ Megyei  Bíróság 
mint elsőfokú bíróság 10.P.21.935/2000-28. sz. ítéletét, melynek alapján az 
Ózd város és  Farkaslyuk község közötti  határvonal  megállapításra  került. 
Ennek alapján Farkaslyuk község közigazgatási határvonala és közigazgatási 
területe jogerősen kialakult.

1.4.  Ezen  vagyonmegosztási  Megállapodás  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
Ideiglenes  Bizottsága  és  a  Farkaslyuk  Községi  Önkormányzat  Ad-hoc 
Bizottsága  előkészítésében,  a  Bizottságok  által  kidolgozott  alapelvek  és 
ütemterv  alapján  került  elfogadásra  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
154/KH/2007.  (VI.28.)  sz.  határozatával  és  a  Farkaslyuk  Községi 
Önkormányzat …............./2007. (VI.28.) sz. határozatával.

2. A Megállapodás alapelvei

2.1. A vagyonmegosztás kiindulópontja a települések közötti határvonal, amely a 
BAZ Megyei Bíróság mint elsőfokú bíróság 10.P.21.935/2000-28. sz. ítélete 
alapján megállapításra került.

2.2.  A vagyonmegosztási  számítások  alapja  a  tényleges   vagyoni  helyzetet 
tükröző adatokat tartalmazó úgynevezett korrigált 1999. december 31-i Ózd 
városi mérlegadatokból számított, kötelezettségekkel csökkentett 7.646.857 
e  Ft  bruttó  nyilvántartási  értékű  önkormányzati  vagyon,  melyből  a 
lakosságszám  arányosan  számított,  Farkaslyuk  községet  megillető 
vagyonérték 358.638 e Ft. Az 1999. május 1-jei lakosságszám: Farkaslyuk 
2.071 fő, Ózd 44.137 fő, lakosságszám aránya 4,69 %.

2.3. A vagyonmegosztás számítási szempontjai: 
a.) A vagyonmegosztás az önkormányzatoknak az Állam vagyonából történő 

juttatások  törvényi  elveinek  és  indoklásainak  figyelembevételével 
történik.

b.)  Az  Önkormányzatok  közötti  vagyonmegosztási  megállapodással 
végleges jelleggel történik meg a települések közötti tulajdonrendezés, 
azaz  e  megállapodásban  mindkét  fél  lemond  egymással  szembeni 
minden további követelésről. 

c.)  Az  önkormányzatok  közötti  vagyonmegosztással  a  levált  település 
közigazgatási  határán  belüli  vagyonelemek  a  község  tulajdonába 
kerülnek az alábbiak szerint:

− ingatlanok  
A  3.1.  pontban  megjelölt  mellékletekben  részletezett, 
Farkaslyuk  község  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanok 
Ózd város tulajdonából a községi önkormányzat tulajdonába 
kerülnek, forgalomképességtől és funkciótól függetlenül.
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− közművagyon  
A  3.2.  és  3.3.  pontban  részletezett,  Farkaslyuk  község 
közigazgatási  területén  lévő  közművek  (gázközmű, 
viziközmű) építményei,  vonalas létesítményei,  berendezései 
–  amelyek  kizárólag  a  község  ellátását  szolgálják  – 
természetben kerülnek a községi önkormányzat tulajdonába, 
az üzemeltető társaságtól történő vagyonkivonás után.
Az  Ózdi  Vízmű  Kft-től  történő  vagyonkivonás  során  a 
víziközművekről és víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 
hatályos rendelkezései szerint kell eljárni. 

d.) A települések közötti esetleges tulajdonosi viták megelőzése érdekében 
nem alakul ki sem ingatlan, sem egyéb vagyonelemnél közös tulajdon. 

e.) Az Ifjúsági Tábor birtokbaadásával egyidejűleg az átadó ingatlankezelő 
Ózdi Sportcentrum Kht. és a Farkaslyuk község által kijelölt kezelő az in-
góságok átadás-átvétele, ill. átadó részére történő megtérítése tekinteté-
ben külön megállapodást kötnek, legkésőbb a birtokbaadás időpontjával.

2.4. A vagyonmegosztás során a már korábban átadásra került 39.017 e Ft bruttó 
nyilvántartási értékű vagyon beszámításra kerül.

2.5.  A vagyonmegosztással  a  községi  önkormányzat  részére  átadásra  kerülő 
vagyon ingatlan-nyilvántartási átvezetésére Farkaslyuk nyújtja be kérelmét 
és a felmerülő költségeket is finanszírozza, az Ötv. 57. §-a szerint.

2.6. A Farkaslyuk község által igényelt – a településrész fejlesztésére készült – 
tervdokumentációk átadásra kerülnek Farkaslyuk részére.

3. A Megállapodás tárgya

3.1.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  tulajdonjogot  átadó  Ózd  Városi 
Önkormányzat  a  megállapodás  1.,  2.,  3.  sz.  mellékleteiben  részletezett, 
összesen 233.968 e Ft bruttó nyilvántartási értékű ingatlanok tulajdonjogát 
2007. július 01. napjával jelen megállapodással ingyenesen a tulajdonjogot 
szerző Farkaslyuk Községi Önkormányzat tulajdonába adja. 

3.2.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
egyszemélyes  korlátolt  felelősségű  társaságaként  működő  ÓZDINVEST 
Kft. tulajdonában lévő, Farkaslyuk község területén elhelyezkedő 38.259 e 
Ft  bruttó  nyilvántartási  értékű gázközmű vagyon –  a  társaságtól  történő 
vagyonkivonás után -  ingyenesen átadásra  kerül  természetben a  Községi 
Önkormányzat részére.

3.3.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
egyszemélyes  korlátolt  felelősségű  társaságaként  működő  Ózdi  VÍZMŰ 
Kft. tulajdonában lévő, Farkaslyuk község területén elhelyezkedő 54.510 e 
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Ft  bruttó  nyilvántartási  értékű viziközmű vagyon –  a  társaságtól  történő 
vagyonkivonás után -  ingyenesen átadásra  kerül  természetben a  Községi 
Önkormányzat részére.

3.4.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  településrész  fejlesztésére  készült 
Település  Rendezési  Terv  (CD  lemezen),  valamint  a  2508  számú 
Szilvásváradi  út  4  +  100  –  4  +  950  km  szelvények  közötti  területre 
vonatkozó, 92.828 tervszámú tervdokumentációk – 0 nyilvántartási értéken 
– átadásra kerülnek Farkaslyuk részére.

4. Birtokbaadás

4.1.  A megállapodás  3.1.  sz.  pontjában  megjelölt  mellékletekben  részletezett 
ingatlanok  birtokbaadását  –  a  vagyonkezelő  szervezetek  bevonásával  – 
felek  2007.  július  hónapban  (a  Megállapodás  aláírását  követő  30  napon 
belül) hajtják végre, melyről külön jegyzőkönyvet készítenek.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban leírt birtokbaadás során átadásra 
kerülnek  a  vagyonelemek  számviteli  nyilvántartási  (analitikus 
nyilvántartási) és mindazon egyéb dokumentumai (alaprajz, műszaki leírás, 
stb.), melyek átadó fél nyilvántartásaiban fellelhetők.

4.3. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás 3.2.–3.3. pontjaiban részletezett 
gázközmű  és  viziközmű  vagyonelemek  birtokbaadására  az  érintett 
társaságoktól történő vagyonelvonás után kerülhet sor, mellyel egyidejűleg 
a  Farkaslyuk  Községi  Önkormányzat  megfelelő  (üzemeltetési, 
vagyonkezelési, stb.) szerződéseket köt a közműtársaságokkal.

5. Tulajdonjogi rendelkezések

5.1.  A  tulajdonjogot  átadó  Ózd  Városi  Önkormányzat  feltétlen  és 
visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban megjelölt 
mellékletekben részletezett ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonjogot szerző 
fél tulajdonjoga egészben bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba, 
„megállapodás” jogcímen.

5.2. A tulajdonjogot szerző Farkaslyuk Községi Önkormányzat kötelezettséget 
vállal  arra, hogy jelen szerződést és mellékleteit annak mindkét fél általi 
aláírását követően haladéktalanul benyújtja az Ózdi Körzeti Földhivatalhoz 
és a tulajdonjog bejegyzést kérelmezi.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás alapján tulajdonjogot 
szerző  fél  maga  viseli  mindazon  díjakat  és  költségeket,  amelyek  a 
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tulajdonjog  megszerzésével,  a  tulajdonjog  ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésével, a község területének lejegyzésével kapcsolatban felmerülnek, 
beleértve az ügyvédi, esetleges szakértői és egyéb díjakat is.

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás aláírásával és az abban 
foglaltak  teljesítésével  a  települések  közötti  vagyonmegosztás  lezárul  és 
kijelentik,  hogy  kölcsönösen  lemondanak  egymással  szemben  minden 
további követelésről.

6.3. Jelen Megállapodást felek kizárólag írásban és csak közös megegyezéssel 
módosíthatják.

6.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban 
peren kívül egyezséggel rendezik, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

6.5.  Ezen Megállapodás  8 egymással  megegyező eredeti  példányban készült, 
melyet  felek  közösen  és  kölcsönösen  értelmeztek,  s  mint  akaratukkal 
mindenben  megegyezőt  jóváhagyólag  aláírták  azzal,  hogy  az  itt  nem 
szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  tulajdonjog  átruházására  vonatkozó 
rendelkezései és egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

6.6. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

– 1. sz.  Farkaslyuk község közigazgatási területén belüli önkormányzati 
forgalomképes ingatlanok

– 2. sz.  Farkaslyuk község közigazgatási területén belüli önkormányzati 
forgalomképtelen ingatlanok

– 3.  sz.  Farkaslyuk  község közigazgatási  területén  belüli  önkormányzati 
korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Kelt: Ó z d, 2007. július 2.

…………………………… …………………………..
Benedek Mihály Gábor Dezső

polgármester polgármester
Ózd Városi Önkormányzat Farkaslyuk Községi Önkormányzat 
mint átadó képviseletében mint átvevő képviseletében

Ózd Város Jegyzője: Farkaslyuk Község Jegyzője

…………………………… …………………………….
Dr. Csiszár Miklós Farkasné Koós Erzsébet
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Ellenjegyzem: Ellenjegyzem:
Ózd Városi Önkormányzat Farkaslyuk Községi Önkormányzat
 részéről: részéről:

Ózd, 2007. július ….. Ózd, 2007. július …..
………………………. …………………………..
Dr. Fejér Levente …………………………..
jogtanácsos ügyvéd
3600 Ózd, Városház tér 1. …………………………..

1. számú melléklet  

K I M U T A T Á S

az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő farkaslyuki
forgalomképes vagyonról

     

Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

1. __0271/__5/_/ GYEP 21 798 1/1                  9 
2. __0274/__1/_/ GYEP 7 739 1/1               32
3. __0274/__2/_/ GYEP 9 190 1/1               39
4. __0275/__2/_/ ERDŐ 9 120 1/1               36    
5. __0275/__4/_/ ERDŐ 12 401 1/1               50
6. __0275/__8/_/ ERDŐ 10 524 1/1               42
7. __0276/__1/_/ GYEP (LEGELŐ) 2 809 1/1                  1
8. __0276/__2/_/ GYEP, GYÜM. 19 313 1/1                23
9. __0276/__3/_/ GYEP(LEGELŐ) 2 360 1/1                   1    
10. __0276/__5/_/ GYEP(LEGELŐ) 1 843 1/1                   1    
11. __0276/__8/_/ GYEP-ERDŐ 32 976 1/1                 14    
12. __0276/_11/_/ GYEP-GYÜM.-ERDŐ 79 035 1/1                 33    
13. __0276/_13/_/ GYEP(LEGELŐ) 17 494 1/1                   7    
14. __0277/__1/_/ GYEP(LEGELŐ) 19 590 1/1                   8    
15. __0277/__2/_/ GYEP(LEGELŐ) 13 715 1/1                   6    
16. __0277/__3/_/ GYEP(LEGELŐ) 7 840 1/1                   3    
17. __0279/___/_/ GYEP(LEGELŐ) 23 333 1/1                 20    
18. __0280/___/_/ GYEP ES ÚT 7 714 1/1                 52    
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Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

19. __0281/__2/_/ ERDŐ-GYEP 9 118 1/1                   4    
20. __0284/__3/_/ ERDŐ 9 169 1/1                 37    
21. __0284/__5/_/ ERDŐ 931 1/1                   4    
22. __0294/__4/_/ ERDŐ 48 109 1/1               192    
23. __5633/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 111 1/1                 11    
24. __5637/__3/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 406 1/1                 41    
25. __5638/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 236 1/1               124    
26. __5652/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 482 1/1                 48    
27. __5653/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 709 1/1                 71    
28. __5654/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 606 1/1                 61    
29. __5657/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 070 1/1               107    
30. __5672/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 5 823 1/1               582    
31. __5673/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 738 1/1               274    
32. __5678/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 324 1/1               132    
33. __5679/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 874 1/1                 87    
34. __5682/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 182 1/1               118    
35. __5683/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 539 1/1               154    
36. __5688/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 591 1/1                 59    
37. __5691/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 399 1/1                 40    
38. __5691/__3/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 213 1/1                 21    
39. __5692/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 481 1/1                 48    
40. __5693/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 880 1/1                 88    
41. __5696/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 631 1/1                 63    
42. __5698/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 257 1/1               226    
43. __5705/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 189 1/1               119    
44. __5707/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 830 1/1               283    
45. __5709/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 3 077 1/1               308    
46. __5710/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 4 979 1/1               498    
47. __5715/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 717 1/1                 72    
48. __5721/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 392 1/1               139    
49. __5742/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 627 1/1                 63    
50. __5746/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 560 1/1                 56    
51. __5747/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 471 1/1                 47    
52. __5748/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 592 1/1                 59    
53. __5749/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 603 1/1                 60    
54. __5750/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 646 1/1                 65    
55. __5751/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 596 18/84                 13    
56. __5752/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 595 1/1                 60    
57. __5753/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 185 1/1               119    
58. __5754/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 300 1/1               130    
59. __5755/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 250 1/1               125    
60. __5756/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 332 1/1               133    
61. __5758/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 881 1/1               288    
62. __5768/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 460 1/1                 46    
63. __5772/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 628 1/1                 63    
64. __5773/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 551 1/1                 55    
65. __5774/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 614 1/1                 61    
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Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

66. __5776/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 498 1/1                 50    
67. __5777/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 305 18/84                   4    
68. __5778/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 323 1/1                 32    
69. __5779/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 478 1/1                 48    
70. __5780/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 406 1/1                 41    
71. __5783/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 350 1/1                 35    
72. __5784/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 297 1/1                 30    
73. __5788/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 504 1/1                 50    
74. __5829/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 4 954 1/1               495    
75. __5867/___/A/1,2,4 LAKÁS 1 382 6/8               362    
76. __5870/__1/A/1,2,3 LAKÁS 1 400 75/100               498    
77. __5870/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 376 1/1                 38    
78. __5872/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 915 1/1                 92    
79. __5874/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 753 1/1               175    
80. __5874/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 270 777/1000               227    
81. __5879/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 231 834/1000               123    
82. __5880/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 263 2680/4000               226    
83. __5890/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 960 834/1000                 96    
84. __5899/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 308 1/1               231    
85. __5900/___/A/3 LAKÁS 1 068 1/4               173    
86. __5903/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 494 1/1                 49    
87. __5905/__1/A/1,4 LAKÁS 1 216 50/100               347    
88. __5905/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 417 1/1                 42    
89. __5907/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 692 1/1               169    
90. __5910/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 843 1/1                 84    
91. __5911/___/A/1 LAKÁS 1 182 63/100               688    
92. __5915/___/A/1,2 LAKÁS 1 029 1/1               677    
93. __5916/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 677 1/1               268    
94. __5924/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 045 1/1               205    
95. __5925/___/_/ BEÉPíTETLEN TERÜLET 2 191 1/1               219    
96. __5928/___/_/ BEÉPíTETLEN TERÜLET 325 1/1                 33    
97. __5947/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 097 1/1               210    
98. __5949/_24/A/3,9 LAKÁS 1 135 167/1000               532    
99. __5949/_26/A/1,2,4 LAKÁS 897 242/1000               829    
100. __5958/___/A/7,8,9 GARÁZS,RAKTÁR 2 360 149/1000               658    
101. __5962/___/A/__9 GARÁZS 2 146 18/2146                   2    
102. __5964/___/A/4,6 LAKÁS 3 705 300/900               524    
103. __5968/___/_A/4 LAKÁS 1 421 12/48               515    
104. __5973/__1/_/ BEÉPITETLEN TERÜLET 5 060 1/1               170    
105. __5973/__3/_/ LAKÓHÁZ, UDVAR 545 1/1               962    
106. __5974/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 618 1/1                 62    
107. __5999/___/_/ LAKÓHÁZ,UDVAR 653 1/1               477    
108. __6007/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 444 1/1                 44    
109. __6008/___/A/5,7 RAKTÁR, GARÁZS 1 624 243/1000               196    
110. __6025/___/_/ LAKÓHÁZ, UDV.G.ÉP. 709 1/1               350    
111. __6029/___/_/ LAKÓHÁZ, UDV.G.ÉP. 638 1/1               427    
112. __6052/___/_/ LAKÓHÁZ, UDVAR 499 1/1               667    
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Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

113. __6065/___/_/ LAKÓHÁZ, UDVAR 734 1/1               532    
114. __6083/___/_/ LAKÓHÁZ, UDV.G.ÉP. 777 2/4               205    
115. __6092/___/A/__5 GARÁZS 2 079 13/2079               208    
116. __6097/___/A/2,4 LAKÁS, GARÁZS 1 405 494/1000               254    
117. __6104/___/_/ BEÉPíTETT TERÜLET 4 350 1/1               435    
118. __6173/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 994 1/1               100    
119. __6197/___/_/ LAKÓHÁZ, UDVAR,G.ÉP. 706 1/1               447    
120. __6218/__3/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 712 1/1                 71    
121. __6218/_11/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 643 1/1                 65    
122. __6218/_12/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 833 1/1                 83    
123. __6241/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 143 1/1            4 526    
124. __6242/_45/_/ BEÉPíTETT TERÜLET 27 913 1/1           19 685 
125. __6243/__4/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 5 572 1/1               557    
126. __6243/__5/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 017 1/1               102    
127. __6244/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 140 1/1               114    
128. __6245/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 450 1/1                 45    
129. __6246/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 268 1/1               127    
130. __6248/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 243 1/1               124    
131. __6249/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 475 1/1               119    
132. __6250/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 385 1/1                 39    
133. __6273/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 561 1/1                 56    
134. __6274/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 727 1/1                 73    
135. __6289/___/_/ GYEP (RÉT) 20 657 1/1               118    
136. __6294/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 5 747 1/1               575    
137. __6294/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 581 1/1                 58    
138. __6304/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 968 1/1                 97    
139. __6305/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 852 1/1                 85    
140. __6306/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 941 1/1                 94    
141. __6307/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 5 823 1/1               583    
142. __6312/__1/_/ GYEP (LEGELŐ) 20 701 1/1                 17    
143. __6312/__9/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 552 1/1                 55    
144. __6312/_10/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 640 1/1                 64    
145. __6312/_11/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 633 1/1                 63    
146. __6312/_12/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 672 1/1                 67    
147. __6317/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 929 1/1                 93    
148. __6318/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 869 1/1               287    
149. __6327/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 668 1/1                 67    
150. __6335/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 447 1/1               145    
151. __6336/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 055 1/1               106    
152. __6337/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2 169 1/1               217    
153. __6342/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 659 1/1                 66    
154. __6365/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 515 1/1               151    
155. __6369/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 405 1/1               140    
156. __6369/_10/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 515 1/1                 52    
157. __6369/_11/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 533 1/1                 53    
158. __6369/_12/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 551 1/1                 55    
159. __6369/_13/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 570 1/1                 57    
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Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

160. __6369/_21/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
161. __6369/_22/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
162. __6369/_23/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
163. __6369/_24/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 502 1/1                 50    
164. __6369/_25/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 503 1/1                 50    
165. __6369/_26/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
166. __6369/_27/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1               123    
167. __6369/_28/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
168. __6369/_29/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
169. __6369/_30/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
170. __6369/_31/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
171. __6369/_32/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 490 1/1                 49    
172. __6378/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 165 1/1               117    
173. __6379/__2/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 577 1/1                 58    
174. __6380/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 889 1/1                 89    
175. __6381/__1/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 164 1/1               117    
176. __6382/___/_/ BEÉPÍTETLEN TERÜLET 1 121 1/1               114    
177. _16401/___/_/ KERT 909 1/1                 18    
178. _16402/___/_/ KERT 964 1/1                 19    
179. _16403/___/_/ KERT 938 1/1                 19    
180. _16404/___/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 100 1/1                 22    
181. _16405/___/_/ KERT 936 1/1                 19    
182. _16406/___/_/ KERT 1 623 1/1                 32    
183. _16409/___/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 879 1/1                 38    
184. _16410/___/_/ KERT 1 619 1/1                 32    
185. _16411/___/_/ KERT 2 021 1/1                 40    
186. _16412/___/_/ KERT 1 488 1/1                 30    
187. _16413/__1/_/ KERT 1 597 1/1                 32    
188. _16413/__2/_/ KERT 1 814 1/1                 36    
189. _16413/__3/_/ KERT 2 224 1/1                 44    
190. _16414/___/_/ KERT 1 478 1/1                 30    
191. _16415/__1/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 685 1/1                 34    
192. _16415/__2/_/ KERT 1 464 1/1                 29    
193. _16416/__1/_/ KERT 1 432 1/1                 29    
194. _16416/__2/_/ KERT 1 334 1/1                 27    
195. _16416/__3/_/ KERT 1 298 1/1                 26    
196. _16416/__4/_/ KERT 1 383 1/1                 28    
197. _16417/___/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 543 1/1                 31    
198. _16419/___/_/ KERT 1 057 1/1                 21    
199. _16422/___/_/ KERT 1 172 1/1                 23    
200. _16424/___/_/ KERT 1 077 1/1                 22    
201. _16426/__1/_/ KERT 1 289 1/1                 26    
202. _16426/__2/_/ KERT 1 081 1/1                 22    
203. _16426/__4/_/ KERT 968 1/1                 19    
204. _16426/__5/_/ KERT 1 552 1/1                 31    
205. _16426/__6/_/ GYEP-RÉT 6 271 1/1                 29    
206. _16426/__7/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 890 1/1                 38    
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Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

207. _16426/__9/_/ KERT 1 391 1/1                 28    
208. _16426/_10/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 538 1/1                 31    
209. _16427/__1/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 275 1/1                 26    
210. _16427/__2/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 321 1/1                 26    
211. _16432/___/_/ KERT 137 1/1                   3    
212. _16433/___/_/ KERT 570 1/1                 11    
213. _16434/__1/_/ KERT 1 791 1/1                 36    
214. _16434/__2/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 818 1/1                 36    
215. _16435/___/_/ KERT 1 822 1/1                 36    
216. _16436/___/_/ KERT 1 627 1/1                 33    
217. _16440/___/_/ KERT 1 238 1/1                 25    
218. _16441/___/_/ KERT 1 239 1/1                 25    
219. _16442/__1/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 211 1/1                 24    
220. _16442/__2/_/ KERT 1 227 1/1                 25    
221. _16443/___/_/ KERT 965 1/1                 19    
222. _16444/__1/_/ KERT 958 1/1                 19    
223. _16444/__2/_/ KERT 998 1/1                 20    
224. _16444/__3/_/ KERT 1 135 1/1                 23    
225. _16445/__1/_/ GYEP ES ÚT 4 218 1/1                 29    
226. _16445/__4/_/ RÉT-ÚT 2 117 1/1                 14    
227. _16445/__7/_/ GYEP ES ÚT 2 775 1/1                 19    
228. _16445/_10/_/ GYEP-ÚT 2 096 1/1                 14    
229. _16446/__1/_/ KERT 1 046 1/1                 21    
230. _16446/__2/_/ KERT 948 1/1                 19    
231. _16446/__3/_/ KERT 1 757 1/1                 35    
232. _16446/__4/_/ GYEP-RÉT 4 377 1/1                 30    
233. _16446/__5/_/ KERT 2 237 1/1                 45    
234. _16446/__6/_/ KERT 1 606 1/1                 32    
235. _16446/__7/_/ KERT 1 394 1/1                 28    
236. _16446/__8/_/ KERT 1 356 1/1                 27    
237. _16447/___/_/ KERT 1 501 1/1                 30    
238. _16448/___/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 526 1/1                 31    
239. _16449/___/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 630 1/1                 33    
240. _16451/___/_/ KERT 1 492 1/1                 30    
241. _16453/___/_/ KERT 1 196 1/1                 24    
242. _16454/___/_/ KERT 1 358 1/1                 27    
243. _16456/___/_/ KERT 1 332 1/1                 27    
244. _16458/___/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 198 1/1                 24    
245. _16459/___/_/ KERT 1 121 1/1                 22    
246. _16460/__1/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 008 1/1                 20    
247. _16460/__2/_/ KERT ÉS EGYÉB ÉP. 1 086 1/1                 22    
248. _16461/__1/_/ KERT 784 1/1                 16    
249. _16461/__2/_/ KERT 850 1/1                 17    
250. _16462/___/_/ KERT 868 1/1                 17    
251. _16463/___/_/ KERT 881 1/1                 18    
252. _16467/___/_/ KERT 1 075 1/1                 22    
253. _16470/___/_/ KERT 896 1/1                 18    
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Ssz. Helyrajzi
 szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet
nagysága 

(m2)

Rész-
arány

 Könyv-
szerinti

bruttó érték 
(eFt) 

254. _16472/__1/_/ KERT 788 1/1                 16    
255. _16472/__2/_/ KERT 926 1/1                 19    
256. _16472/__4/_/ KERT 836 1/1                 17    
257. _16472/__5/_/ KERT 826 1/1                 17    
258. _16473/___/_/ KERT 1 245 1/1                 25    
259. _16474/___/_/ KERT 1 072 1/1                 21    
260. _16475/___/_/ KERT 1 153 1/1                 23    
261. _16478/___/_/ KERT 967 1/1                 19    
262. _16479/___/_/ KERT 943 1/1                 19    
263. _16480/___/_/ KERT 1 368 1/1                 27    
264. _16481/___/_/ KERT 415 1/2                   4    
265. _16483/___/_/ KERT 822 1/1                 16    
266. _16484/__1/_/ KERT 846 1/1                 17    
267. _16484/__2/_/ KERT 901 1/1                 18    
268. _16485/__1/_/ KERT 931 1/1                 19    

 Ö s s z e s e n : 750 166         53 034 

Ózd, 2007. június 28.

2. számú melléklet

K I M U T A T Á S
az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévõ 

forgalomképtelen vagyonról

Ssz.

Helyrajzi
szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet  Könyvszerinti 

nagysága (m2)  bruttó érték 
(E Ft) 

1.
5656 közterület (Klapka Gy.u)            2 535     

2. 5677 közterület               149            1 454    

3. 5719/1 út            1 045     

4. 5719/2 út               415     

5.
5699 közterület (Szõlõlápa u)            1 145              401    
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Ssz.

Helyrajzi
szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet  Könyvszerinti 

nagysága (m2)  bruttó érték 
(E Ft) 

6.
5718 közterület (Bessenyei u)            1 009              353    

7.
5741 közterület (Eperjes dûlõ)            9 179            6 561    

8. 5767 patak            2 165              216    

9. 5810 közterület (Sátaderék út)            3 764            1 317    

10. 5830 közterület (Tárna utca)            1 071            1 671    

11. 5849 közterület               200                52    

12. 5850 közterület (Déryné u.)            1 981    

13. 5858 közterület               350            3 444    

14. 5852 közterület (Gyürky Gy.u)            2 846            5 334    

15. 5866 közterület (Ötház u.)            7 890    

16. 5898 közterület            2 648            7 861    

17.
5884 közterület(Felsőbánya tp)            1 225     

18. 5873 közterület            1 436              993    

19. 5878 közterület               176     

20. 5904 közterület               193                50    

21. 5906 vízmosás            3 797                76    

22. 5920 közterület               384              134    

23. 5927 közterület (Móra F. u.)               499              175    

24. 5929 vízmosás            1 234                25    

25. 5939 közterület            1 688              591    

26. 5948 közterület (Blaha L.u.)            2 354    

27. 5930 közterület               867            3 407    

28. 5949/9 út (Avar utca)            2 729            3 797    

29. 5967 közterület (Esze T. u.)            6 612    

30. 5963 közterület            1 783    

31. 5957 közterület               344    

32. 5959 közterület               304    

33. 5961 közterület               311    

34. 6009 közterület                 54    

      23 253    
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Ssz.

Helyrajzi
szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet  Könyvszerinti 

nagysága (m2)  bruttó érték 
(E Ft) 

35. 5992 közterület (Jegenye u.)            1 306            1 536    

36. 6012 közterület (Makkos u.)            1 433            1 586    

37. 6023 közterület (Görgey u.)            7 517          55 298    

38. 5966 közterület            1 587    

39. 6049 közterület (Vájár u.)               692    

40. 5982 közterület               962            5 488    

41. 6061 közterület (Víg u.)            1 254            2 075    

42. 6079 közterület (Erkel F. u.)            1 763            3 061    

43. 6099 közterület (Attila u.)               638              815    

44. 6103/1 közterület (Jószerencsét t)            4 685     

45. 5919 közterület            1 609            7 775    

46. 5918/2 közterület               472     

47. 6107 közterület            1 202              313    

48. 6118 közterület               296                  6    

49. 6146 közterület               768              200    

50. 6175 közterület               415              146    

51. 6176 közterület               817    

52. 6147 közterület            3 412            2 793    

53. 6188 közterület (Illyés Gy.u.)            8 996            8 087    

54. 6204 közterület (Nárcisz u.)            3 273    

55. 6218/15 út            1 797            3 064    

56. 6222 közterület (Kinizsi P. u.)            1 144              680    

57. 6229 közterület (Vak B. u.)            2 579              973    

58. 6262 vízmosás               414                  8    

59. 6267 közterület (Mikszáth K.u.)            1 900            1 399    
60. 6290 közterület (Boroszló d.)               360     

61. 6369/3 közterület               292     

62. 6369/14 közterület            1 683     

63. 6369/35 közterület            1 626            5 256    

64. 6369/36 közterület            1 733     
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Ssz.

Helyrajzi
szám Ingatlan megnevezése

Földrészlet  Könyvszerinti 

nagysága (m2)  bruttó érték 
(E Ft) 

65. 6369/37 közterület               424     

66. 6370 közterület               160     

67. 6291 közterület (Jázmin utca)            3 306            1 152    

68. 6328 közterület (Rozmaring u.)            1 551    

69. 6316 közterület            1 176              955    

70. 6340 közterület (Peja Gy.u.)            2 067    

71. 6303 közterület            3 393            1 912    

72. 6341 közterület (Rózsa u.)            1 324            2 444    

73. 6350 közterület (Boroszló u.)            2 169              760    

74. 0282 közút            3 819    

75. 0278 közút               326    

76. 0285 közút               672    

77. 0287 közút               310    

78. 0291 közút            2 929    

          323    

79. 16446/9 közút            5 646    

80. 16426/8 közút               453            2 135    

81.
 képzőművészeti alkotás 

Jószerencsét szobor
           500    

 Ö  s  s  z  e  s  e  n  :       150 732    171 905

Ó z d, 2007. május 31.
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3. számú melléklet

K I M U T A T Á S

az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő farkaslyuki
korlátozottan forgalomképes vagyonról

Ssz Helyrajzi 
szám

Ingatlan 
megnevezése Ingatlan címe

Földrészlet
nagysága 

(m2)
Rész-arány Könyvszerinti 

bruttó érték (eFt)

 Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi rendelet alapján

1. 5885 Beépítetlen terület Felsőbánya u. 2.            720    1/1      83 
2. 5886 Beépítetlen terület Felsőbánya u. 4.         1 420    777/1000    290 
3. 5893 Beépítetlen terület Felsőbánya u. 4.         1 231    5360/8000    173    
4. 5897/1 Beépítetlen terület Felsőbánya u. 5.         1 490    1/1    149    
5. 5926 Beépítetlen terület Móra F. u. 6.         2 459    1/1    615    
6. 5933 Lakóház, udvar Móra F. u. 6.         1 054    1/1 1 846    
7. 0283 Sporttelep Külterület       24 608    1/1 5 315    

 Korlátozottan forgalomképes vagyon tv. alapján
8. 5813 Támfal (légópince) Déryné u.            977    1/1                 558    

 Ö s s z e s e n:      33 959                  9 029    

Ó z d, 2007. május 31.

12.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft-ből  történő  vagyon  kivonásával  kapcsolatos 
döntésekre

Kiss  Sándor köszönti  Varga Gyulát,  a  Vízmű Kft.  ügyvezetőjét,  valamint  dr. 
Koncz Sándorné könyvvizsgálót.

Benedek Mihály az előző napirendhez kapcsolódik a jelenlegi előterjesztés, az 
abban foglaltak miatt volt szükség erre az anyagra. Kéri a testületet, támogassák 
a határozati javaslat elfogadását.
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Vitális István megjegyzi, a határozati javaslat 3.) és 4.) pontja alapján a VÍZMŰ 
Kft-nek  3.166435,-  Ft  kiadása  jelentkezik  a  Farkaslyuk  településsel  való 
vagyonmegosztás miatt, amelyet az Önkormányzat átvállal. Elgondolkodtatta az, 
hogy  egy  ilyen  cégnél  hogyan  okozhat  likviditási  gondot  3  M  Ft.  Kérdése, 
ennyire rossz a helyzete a cégnek, hogy nem tud kigazdálkodni ennyi pénzt? Az 
ÓZDSZOLG  Kht-nál  is  ez  történt  és  át  kell  dolgozniuk  az  üzleti  tervüket. 
Véleménye szerint a VÍZMŰ Kft-nek meg kellene oldania a 3 M Ft-os kiesést, 
ki kellene gazdálkodnia a pénzt akár úgy is, hogy hitelt vesz fel.

Varga Gyula válaszában elmondja, ha csak 3 M Ft-ról lenne szó, akkor ezt az 
összeget a cég ki tudná gazdálkodni. Emlékezteti  képviselő urat, hogy tavaly 
december történ a vízdíj elfogadása. Mindenfajta árbevételnek ez az alapja. Ezt 
követően  jelent  meg  az  állami  támogatás  feltételeiről  szóló  utasítás, 
állásfoglalás,  ami  hátrányosan  érintette  a  céget.  Ezután  lett  elfogadva  a 
költségvetés is, ahol 10 M Ft-al csökkentve lett az a költség, amiben a korábban 
elfogadott vízár keret volt. Más költségek is felmerültek, először tavaly az ÉRV-
től való visszavásárlással kapcsolatosan a cégbírósági bejegyzés is pénzbe került 
és nem a cég érdekében, illetve javaslatára történt a dolog. Ez évben a teljes 
Felügyelő Bizottság újjá lett választva, emiatt az újabb cégbírósági bejegyzések 
költségei is őket terheli. Ez is a 3 M Ft felett van. Ebben az anyagban szereplő 
cégbírósági eljárás költségei szintén a céget terheli. Az anyagból is kitűnik, hogy 
ez  a  társaság  Ózd  város  érdekében  beruházott,  fejlesztett,  amivel  a  város 
vagyonát gyarapította. 

Kovács  Béla: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
támogatta az elfogadását. 

Benedek Mihály jelzi, mielőtt az Ideiglenes Bizottság és a város vezetése ezt az 
előterjesztést  a  bizottságoknak,  valamint  a  testületnek  kiadta,  alaposan 
mérlegelte a VÍZMŰ Kft. működését. Ha látták volna, hogy a VÍZMŰ Kft. ezt 
az összeget finanszírozni képes, a tulajdonos nem vállalta volna magára. Ezzel a 
vállalással azt garantálják, hogy a VÍZMŰ Kft. veszteség nélkül zárja a 2007. 
évet.  Hozzáteszi,  az időközben felmerülő fejlesztéseket,  meghibásodásokat  ki 
tudja javítani a cég és megfelelő szolgáltatást tud biztosítani a lakosságnak.

Kiss Sándor kérdezi Vitális Istvánt, fenntartja-e a módosítását.

Vitális István: nem tartja fenn.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

387/SzÜ 155/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

Tárgy  :  Az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft-ből  történő  vagyon  kivonásával  kapcsolatos 
döntések 

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta  és  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  tőketartalékában  szereplő,  az 
önkormányzati  törzsvagyon  törvény  szerinti,  valamint  a  Képviselő-testület 
261/KH/2005. (XI.29.) sz. határozat 7/g.), 7/h.) és 7/i.) pontjainak végrehajtása, 
továbbá  a  Farkaslyuk  Községi  Önkormányzat  részére  átadandó 
viziközművagyon rendezése érdekében az alábbi döntést hozta:

1.) Az  Ózd Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft. 
taggyűlési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Kft.  2006. december 31-i 
mérlegében kimutatott – törzstőkén felüli vagyonából – a 624,334 M Ft tő-
ketartalék terhére a társaság 3 M Ft-os jegyzett tőkéjét 516,22 M Ft-tal fel-
emeli 519,22 M Ft-ra. 
Ezzel a társaság törzstőkéje felemelkedik 519,22 M Ft-ra, mely megegyezik 
az Ózd Városi Önkormányzat törzsbetétjével. 
Felhatalmazza a Polgármestert a Cégbíróságra benyújtandó módosító okirat, 
illetve egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat aláírására.

2.) Az  Ózd Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft. 
taggyűlési  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  1.)  pont  alapján  a  Kft. 
519,22 M Ft-ra felemelt jegyzett tőkéjét 330 M Ft-tal leszállítja 189,22 M 
Ft-ra, a Gt. 162. § (1) bekezdés előírásai szerinti határidő betartásával, kizá-
rólag a tőketartalék terhére és nem kívánja az eredmény és tőketartalék ará-
nyosítását.  Ezzel  a  társaság  törzstőkéje  189,22  M Ft-ra  lecsökken,  mely 
megegyezik az Ózd Városi Önkormányzat törzsbetétjével. Egyidejűleg ki-
vonja a Kft. saját tőkéjéből a 10/KH/1994. (I.25.) sz. határozat értelmében 
tőketartalékként átadott viziközművagyont és a Farkaslyuk közigazgatási te-
rületén lévő működtető vagyont, valamint az Önkormányzat által biztosított 
fejlesztési pénzeszközökből Farkaslyuk területén megvalósított viziközmű-
vagyont.

A törzstőke  tőkekivonással  történő leszállítására  azért  kerül  sor,  hogy az 
Önkormányzat eleget tudjon tenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV.  törvény  7.  §  (2)  bekezdés  h)  pontjában,  az  egyes  állami 
tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati  tulajdonba adásáról  szóló 
1991. évi XXXIII. törvény 20. §-ában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 6. § (3) bekezdésében és 9. §-ában foglaltaknak, valamint 
a  területszervezési  eljárásról  szóló  1999.  évi  XLI.  törvény  13.  §-a 
értelmében át tudja adni a Farkaslyuk Községi Önkormányzatot megillető 
viziközművagyont.
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Felhatalmazza a Polgármestert a Cégbíróságra benyújtandó módosító okirat, 
illetve egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat aláírására.

3.) Az Önkormányzat által tőketartalékként biztosított fejlesztési pénzeszközök-
ből  Farkaslyuk  területén  megvalósított  felújítás,  beruházás  nettó  értéke 
(6,666 M Ft) után a számviteli törvény szerint az átadó Ózdi VÍZMŰ Kft-t 
1.333.194.- Ft ÁFA fizetés terheli, melyet az Ózd Városi Önkormányzat az 
Ózdi VÍZMŰ Kft-től átvállal.  
Erre vonatkozóan a 2007. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmaz, ez a 
költségvetési hiányt tovább növeli, melyet figyelembe kell venni a 2007. évi 
költségvetési rendelet módosításakor.

4.) Az Ózd Városi Önkormányzat az Ózdi VÍZMŰ Kft. által a Farkaslyuk Köz-
ségi Önkormányzat közigazgatási területén végrehajtott beruházásokat, fel-
újításokat térítésmentes átadás-átvételi megállapodás keretében 9.166.206.- 
Ft nettó értéken átveszi az Ózdi VÍZMŰ Kft-től a Farkaslyuk Községi Ön-
kormányzat részére történő vagyonátadás céljából. A térítésmentes átadás-át-
vételt terhelő ÁFA összege 1.833.241.- Ft,  melyet az Ózd Városi Önkor-
mányzat az Ózdi VÍZMŰ Kft-től átvállal.  
Erre vonatkozóan a 2007. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmaz, ez a 
költségvetési hiányt tovább növeli, melyet figyelembe kell venni a 2007. évi 
költségvetési rendelet módosításakor.

5.) A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  az  1-4.  pontban  hozott 
tulajdonosi  döntések  végrehajtásából  eredően,  a  Társaságnál  keletkező 
esetleges veszteségért a Kft. ügyvezetőjét felelősség nem terheli.

Felelős: 1-5. pontok vonatkozásában:
Polgármester
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. július 1., illetve értelemszerűen

6.) Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy az Ózdi VÍZMŰ Kft. saját tőkéjéből 
kivont viziközművagyon, valamint a Kft. részére jelenleg üzemeltetési szer-
ződéssel átadott viziközművagyon a cégbejegyzést követően kijelöléssel az 
Ózdi VÍZMŰ Kft.  ingyenes vagyonkezelésébe kerüljön.  A vagyonkezelési 
szerződés megkötéséről az Önkormányzat  a cégbejegyzést  követően külön 
előterjesztés keretében dönt.

Felelős: a vagyonkezelési szerződés előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen
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7.) Az Önkormányzat egyetért továbbá azzal, hogy a viziközművek a vagyonki-
vonást követően a vagyonkezelési szerződés megkötéséig – a víz- és szenny-
vízszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében – az Ózdi VÍZMŰ Kft. részére 
üzemeltetési szerződés keretében kerüljenek biztosításra.

Az üzemeltetési szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: a szerződés aláírásáért: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

-.-.-

A Képviselő-testület 13.) és 14.) napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja, 
melynek anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

15.) napirend

Javaslat  az  Olvasó  falfestményei  és  a  bejárati  padlóburkolat  restaurálási 
feladatainak  elvégzésére  benyújtott  pályázat  műszaki  tartalmának  és  önerő 
előirányzatának módosítására

Erdősi János: az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Művelődési és Oktatási 
Bizottság  megtárgyalta  és  egyhangúlag  javasolja  a  testületnek  elfogadásra. 
Megjegyzi, az anyag 2. és 3. oldalán lévő számok között eltérés tapasztalható, de 
a  3.  oldalon  lévő  összegek  az  érvényesek,  ezek  szerepelnek  a  határozati 
javaslatban is. A pályázaton nyert 4 M Ft-os támogatáshoz az Önkormányzat 
2.960 E Ft-ot biztosít, amelyet a külső homlokzat megmaradt eredeti feliratainak 
és  díszítményeinek  feltárására,  restaurálására,  a  bejáratok  burkolatának 
elkészítésére, a lépcsőház festésének rekonstrukciójára, valamint a nézőtér 2 db 
falpillérének  restaurálására  fordítanak.  Javasolják  továbbá  az  Önkormányzat 
költségvetésében  szereplő  összegből  fel  nem  használt  3.840  E  Ft-ot 
átcsoportosítani az egyéb fejlesztési céltartalékba. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

88



192/SzÜ 158/KH/2007. (VI. 28.) számú határozat

Tárgy  :  Az Olvasó falfestményei és a bejárati padlóburkolat restaurálási felada-
tainak  elvégzésére  benyújtott  pályázat  műszaki  tartalmának  és  önerő 
előirányzatának módosítása

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

1.) A Képviselő-testület az Olvasó műemléki restaurációs festésének elvégzésé-
re benyújtott pályázathoz a 2007. éves költségvetésben biztosított 6.800 E 
Ft-os önerőből a megítélt 4.000 E Ft-os támogatás lehívásához 2.960 E Ft-ot 
biztosít.

Az így meghatározott 6.960 E Ft-os felújítási keretösszegből sorrendben az 
alábbi restaurációs felújításokat kell végrehajtani.

- Külső homlokzat megmaradt eredeti feliratainak és díszítményeinek fel-
tárása, restaurálása (3.000 E Ft)

- Bejáratok terazzo burkolatának elkészítése (1.200 E Ft) 
- Lépcsőház eredeti festésének 46-50 m hosszban történő rekonstrukciója 

(960 E Ft)
- Nézőtéri 2 db falpillér restaurálása (1.800 E Ft) 

Felelős: Városi Művelődési Központ igazgatója
Határidő: értelemszerűen

2.) A költségvetésben a pályázat önerejére biztosított 6.800 E Ft-os előirányzat-
ból az 1.) pont alapján fel nem használt 3.840 E Ft-ot a Képviselő-testület 
egyéb felújítási feladatok fedezetére a fejlesztési céltartalékba csoportosítja 
át. Az előirányzatok változását a költségvetési rendelet módosítása során ér-
vényesíteni kell.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

16.) napirend

Javaslat a Domaházi Általános Iskola és az Ózd Árpád Vezér Úti Általános és 
Szakképző Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetésére

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az elfogadását. 
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Malinkó János ismerteti, június 21-én a Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület  döntött  a  megállapodásról  és  egyhangúlag  egyetértettek  a 
társulás  szeptember  1-jei  létrehozásával.  Megjegyzi,  Domaháza  kérte  a 
megállapodás megkötését. A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.

Erdősi  János: a  Pénzügyi  Bizottság  is  megtárgyalta  az  előterjesztést  és 
egyhangúlag támogatja a társulás létrehozását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

386/SzÜ 159/KH/2007. (VI. 28.) számú határozat

Tárgy: A Domaházi Általános Iskola és az Ózd Árpád Vezér Úti Általános és 
Szakképző Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetése

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hoz-
ta:

1.) A Domaházi Általános Iskola és az Ózd Árpád Vezér Úti Általános és Szak-
képző Iskola intézményfenntartó társulási megállapodást a melléklet szerint 
jóváhagyja, melynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Polgármester
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

2.) A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján elfogadja az 
Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola alapító okiratának módosítá-
sát, melynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.) Az intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
valamint Intézményi Minőségirányítási Programját felül kell vizsgálni.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2007. augusztus 31.
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4.) Az állami normatívákból és címzett támogatásokból az Árpád Vezér Úti Ál-
talános és Szakképző Iskola megemelkedett kiadásainak fedezetére az Alsó-
fokú Oktatási Intézmények Gondnokságának 10.471.420 Ft pótelőirányzatot 
biztosít.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. augusztus 31.

Melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSA

Amely  létrejött  a  helyi  Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 
(továbbiakban:Ötv.)  1.  §.  (6)  bek.  c.  pontja,  41.  és  43.  §-ai,  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi  CXXXV. 
Törvény (a továbbiakban:  Ttv.)  8.  §-a,  a  települési  önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései , valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 88. §. 
(4)  bekezdése  alapján  a  II/1.  pontban  nevesített  települési  önkormányzatok 
között közoktatási feladataikat érintően közoktatási intézmény közös fenntartása 
és  az  azzal  kapcsolatos  egyéb  feladatok  társulás  keretében  történő  ellátása 
céljából.

I. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai:

1. A társulás tagjainak, székhelyeinek megnevezése:   
A társult önkormányzatok:

- Ózd Város Önkormányzata, 3600 Városház tér 1.
- Domaháza Községi Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi Sándor 

út 9.

A társulás elnevezése: Ózd – Domaháza Intézmény-fenntartó Társulás 

A társulás székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. 

A Társulásban résztvevő felek kölcsönös szándéka a minimum 3 tanéven 
(nevelési éven) keresztül történő folyamatos működés. Ezt követően köl-
csönös értékelés, minősítés alapján, a működés évenkénti felülvizsgálatá-
nak tapasztalatai szerint működik (avagy nem működik) tovább. A közös 
működés első tanéve 2007/2008-as tanév. 
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A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormány-
zatok közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közö-
sen fenntartani kívánt intézmény itt található. A Társulás tevékenységét az 
Ózd és Térsége Többcélú Kistérségi társulása keretein belül végzi.  

A Társulás Ózd Város Képviselő-testületének és Domaháza Község Kép-
viselő-testületének az Ötv. 10. §. (1) bek. e) pontja, valamint 15. §-a alap-
ján minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó 
döntésével jön létre. 

A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése: 
- Árpád Vezér Úti Általános Iskola és Szakképző Iskola

3600 Ózd, Árpád vezér út 13
- Domaházi Tagintézmény 

3627 Domaháza Petőfi Sándor út 81.

A társulás által ellátott feladatok: 
- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8 évfolyamon (1-4 évfolyamon 

tagintézményben)

  A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok, jogok és kötele-
zettségek:

1. Általános rendelkezések   

1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. §. (1) és 
(3)  bekezdése  rendelkezéseinek,  továbbá  a  többcélú  kistérségi 
társulások  által  ellátott  egyes  közszolgáltatások  normatív  működési 
támogatásról  szóló  mindenkori  költségvetési  törvény  rendelkezései 
alapján  jelen  megállapodás  aláírásával  kötelezettséget  vállalnak  arra, 
hogy  az  I/7.  pontban  nevesített  intézményt  közösen  – 
intézményfenntartó társulás keretében – működtetik, a megállapodásban 
meghatározott  egyes  alapítói-fenntartói  jogokat,  képviselő-testületeik 
közösen gyakorolják.

1.2. Társult  önkormányzatok  a  megállapodás  aláírásával  a  közösen 
fenntartott  intézménnyel  összefüggő  szakigazgatási  feladatokkal  Ózd 
Város Önkormányzat Jegyzőjét bízzák meg. A szakigazgatási feladatok 
ellátásával megbízottak a tagintézményt érintő feladataik ellátása során 
kötelesek  egyeztetni  Domaháza  Község  Önkormányzat  Jegyzőjével. 
Egyes  feladatok  esetében  Domaháza  Község  Polgármesterével, 
valamint a tagintézmény vezetőjével.
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1.3. A  társult  önkormányzatok  a  feladat  ellátását  szolgáló,  a  közösen 
fenntartott intézmény használatában lévő ingatlan vagyon tekintetében 
alapelvként  rögzítik,  hogy  azok  továbbra  is  kizárólagosan  a  társult 
önkormányzatok tulajdonában maradnak.

1.4. A társult  önkormányzatok  az  intézményfenntartó  társulás  keretében 
közösen  fenntartott  intézmény  működési  finanszírozása  kapcsán 
alapelvként rögzítik, hogy egyik önkormányzat sem juthat az intézmény 
közös fenntartása során a másik önkormányzat terhére anyagi-gazdasági 
előnyhöz. Tekintettel arra, hogy a Társulás létrehozásának egyik fontos 
célja  a  feladatellátás  szakmai  színvonalának  emelése,  ezért  társult 
önkormányzatok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  azt  legalább  a 
Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a 
szükséges  forrást  az  intézmény  rendelkezésére  bocsátják.  A közösen 
megszerzett  anyagi  javak  felhasználásában,  felosztásában  közösen 
döntenek. 

1.5. A  társult  önkormányzatok  akként  állapodnak  meg,  hogy  a 
megállapodásban  meghatározott  ügyekben  csak  mindkét  társult 
önkormányzat  képviselő-testületének  egyetértésével  születhet  döntés. 
Egyetértés  hiányában  mindkét  önkormányzatnak  törekednie  kel  a 
kérdés  jogszabályoknak  megfelelő  és  a  szabályszerű  működéshez 
szükséges időn belül történő megoldására.

1.6. A társult  önkormányzatok  az  Intézményi  Társulás  keretében  történő 
fenntartás és a közoktatási feladataik ellátása során figyelembe veszik a 
Többcélú Társulás és tagjainak célkitűzéseit, amely azonban  nem járhat 
a  jelen  Társulásban  tagként  részt  vevő  önkormányzatok  érdekeinek 
sérelmével és alapjogaik csorbításával. 

2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések: 

2.1. A társult  önkormányzatok rögzítik,  hogy  jelen  Társulás  célja  az  I/7. 
pontban  nevesített  intézmény  (továbbiakban:  Intézmény)  társulás 
keretében történő közös fenntartása. Társult önkormányzatok rögzítik, 
hogy  jelen  megállapodás  a  Közokt.  Tv.  102.§.(3)  bekezdése  szerinti 
intézmény-átalakításnak  (megszüntetésnek,  átszervezésnek)  minősül. 
Az Intézmény létrehozásához szükséges alapítói (fenntartói döntéseket 
a jogszabályban előírt  egyeztetési,  véleményeztetési eljárást követően 
minősített  többségű  határozatukkal  fogadhatják  el  a  társult 
önkormányzatok  képviselő-testületei  (alapító  okirat  módosítása, 
megszüntető okirat elfogadása).
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2.2. A társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  a  fenntartói  irányítás 
keretében  közösen  gyakorolják  az  alább  felsorolt  fenntartói 
jogosítványokat:

a)  az Intézmény költségvetésének meghatározása,
b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének 

módosítása, az Intézmény átszervezése, 
c) Az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és 

maximális létszámtól való eltérésének meghatározása,
d) Az Intézmény vezetőjének megbízása és felette a munkáltatói jogok 

gyakorlása.  A társult  önkormányzatok  munkáltatói  jogok  alatt:  a 
vezetői megbízást, annak visszavonását, fegyelmi felelősségre vonás 
kezdeményezését. A felsorolt munkáltatói jogok körébe nem tartozó 
egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője fölött Ózd Város 
Polgármestere gyakorolja. A tagintézmények vezetői (iskola, óvoda) 
vonatkozásában a munkáltató jogokat gyakorló székhely intézmény 
igazgatója,  Domaháza  Község  Polgármesterének  egyetértését 
követően gyakorolja.

e) Az  Intézmény  Szervezeti  és  Működési  szabályzatának, 
minőségirányítási  programjának  pedagógiai  programjának  és 
házirendjének  jóváhagyása  a  társult  önkormányzatok  saját  belső 
szabályzatainak  megfelelően  történik.  A  társult  önkormányzatok 
megállapodnak  abban,  hogy  az  Intézmény  alapító  okiratának 
elfogadását követően a megállapodás aláírásakor hatályban lévő – 
fent  részletezett  –  intézményi  dokumentumokat,  valamint 
önkormányzati  minőségirányítási  programjaikat  és  önkormányzati 
intézkedési tervüket összehangolják. 

II.3.A társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Közokt.  Tv. 104. §. 
(5) bekezdése szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszá-
molót az Intézménytől megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. 
Társult önkormányzatok a szükséges költségek biztosítása mellett – kü-
lön-külön is  jogosultak szakmai  ellenőrzés  kezdeményezésére  (Közokt. 
Tv. 107. §.). Az Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve törvényességi 
ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre 
nincs.

3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása: 

3.1. A társult  önkormányzatok megállapodnak abban,  hogy az  intézmény 
fenntartásával  kapcsolatos  szakigazgatási  feladatokat  –  a 
tapasztalatokon  alapuló  szakmai  háttér  és  a  társulással  elérni  kívánt 
célok  megvalósulásának  biztosítása  érdekében  -  Ózd  Város 
Polgármesteri Hivatal útján látják el. A tagiskolát érintő szakigazgatási 
feladatok  kérdéseiben  Domaháza  Község  Jegyzőjével  előzetesen 
egyeztetni szükséges.
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3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen: 

a) A II/2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák 
különös figyelemmel:
- az  Intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatának, 

minőségirányítási  programjának,  pedagógiai  programjának  és 
házirendjének jóváhagyására történő előkészítése előzetes szakmai 
vizsgálat alapján,

- ellátja  az  Intézmény  vezetőjének  kiválasztásával  kapcsolatos 
nyilvános  pályázati  eljárás  lefolytatásával  összefüggő előkészítő 
feladatokat. 

b) az  önkormányzati  minőségirányítási  programoknak  és  az 
önkormányzati  intézkedési  terveknek  a  jelen  megállapodásban 
foglaltakra tekintettel történő összehangolása,

c) ellátja  az  Intézmény  működésének  szakmai  ellenőrzésével,  a 
pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a 
pedagógiai-szakmai  munka  eredményességének  értékelésével 
kapcsolatos,  valamint  a  pedagógiai  tevékenységgel  összefüggő 
mérési, értékelési feladatokat.

d) ellátja a Közokt. Tv. 102. §. (3) bekezdésében meghatározott – az 
Intézmény  szervezetének  kialakításával,  költségvetésének 
megállapításával  és  vezetőjének megbízásával  kapcsolatos  döntést 
megelőző  –  előzetes  véleményeztetési  eljárással  kapcsolatos, 
valamint a változás bejegyzéssel összefüggő feladatokat,

e) ellátja  az  Intézmény  törvényességi  ellenőrzésével  kapcsolatos 
feladatokat.

3.3. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Közokt. Tv. 83. §. 
(4) bekezdése és a 91. §. (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tarto-
zó  igazgatási  feladatokat  (felülbírálati  kérelmek  elbírálása)  Ózd  Város 
Jegyzője – a tagiskola vonatkozásában előzetesen egyeztetve Domaháza 
Község Önkormányzat Jegyzőjével – látja el. 

4. Vagyoni rendelkezések 

4.1. A  társult  önkormányzatok  rögzítik,  hogy  a  feladatellátást  szolgáló 
ingatlanok  továbbra  is  az  egyes  önkormányzatok  kizárólagos 
tulajdonában  maradnak,  amelyeket  a  társult  önkormányzatok  az 
Intézmény használatába bocsátanak. 

4.2. A társult  önkormányzatok  a  tulajdonukat  képző  ingatlanokat  érintő 
beruházásokat,  felújításokat  saját  költségvetésük  terhére  biztosítják,  
ezért az ilyen címen keletkező vagyonnövekmény – ideértve a Társulás 
megszűnésének esetét is – kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti 
meg,  ő  jogosult  és  köteles  azt  a  vonatkozó jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően  nyilvántartani,  valamint  az  ezekkel  kapcsolatos 
beszerzések betartásáért. 
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4.3. A társult önkormányzatok tulajdonát képező eszközvagyon 2007. szept. 
1.  napján  intézményi  székhely,  illetve  tagintézmény  bontásban 
rögzítésre került.

5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása 

5.1. A társult  önkormányzatok megállapodnak abban,  hogy az  Intézmény 
költségvetését akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola 
és tagiskola működésére fordítandó kiadások (valamint az intézményi 
saját  bevételek  is)  az  Intézmény  költségvetésén  belül  elkülönülten 
meghatározhatóak legyenek.

5.2. A társult  önkormányzatok  rögzítik,  hogy  az  államháztartásról  szóló 
1992.  évi  XXXVIII.  Tv.  rendelkezéseinek megfelelően az Intézmény 
szakmai  jellegű  költségvetését  -  az  általuk  biztosított  önkormányzati 
támogatások meghatározásával – a társult önkormányzatok képviselő-
testületei fogadják el. A feladatra vonatkozó állami normatívákat Ózd 
Város Önkormányzata igényli le. 

5.3. A Domaháza  községi  tagintézmény fenntartásával  kapcsolatos  dologi 
kiadásokat  (fűtés,  világítás,  takarítás  költségei)  a  Domaháza Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.

5.4. A  társult  önkormányzatok  megállapodnak  abban,  hogy  a  Társulás 
működése  alatt  az  intézmény-finanszírozás  kérdését  évente  –  az 
Intézmény költségvetésének meghatározásával egyidejűleg – áttekintik, 
a  jelen  megállapodást  a  szükséges  változtatásoknak  megfelelően 
módosítják. A társult  önkormányzatok intézményi struktúrájában és a 
központi  költségvetési  hozzájárulások  szabályozásában  beállott 
módosításokat követően. 

5.5. Ózd Város Önkormányzata az állami támogatások terhére biztosítja a 
társulás intézménye tanulói jogviszonnyal rendelkező – magántanulók 
kivételével  –  gyermekek  részére  –  július  és  augusztus  hónapok 
kivételével – a tanulók autóbusszal történő ingyenes szállítását.

III. A Társulási Megállapodás módosítása

A megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármilyek tag 
kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról 
(megszüntetéséről,  felmondásáról)  az  erre  irányuló  kezdeményezés 
megküldésétől  számított  60  napon  belül  döntenek.  A  Társulási 
Megállapodást  a  társult  önkormányzatok  kizárólag  írásban,  közös 
megegyezéssel  módosíthatják.  A  megállapodás  módosításának 
jóváhagyásához  valamennyi  társult  önkormányzat  képviselő-testületének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
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IV. A Társulás megszűnése 
(a Társulási Megállapodás felmondása):

1. A Társulás megszűnik:   

a) ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. 
A  Társulás  megszüntetéséhez  a  résztvevő  önkormányzatok 
képviselő-testületei  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott 
döntése szükséges.

b) amennyiben  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  a 
megállapodást a IV/2. pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen 
felmondják.

c) A bíróság jogerős döntése alapján.

2. A Társulási megállapodást felmondani –jelen pontban foglalt valamennyi 
körülmény figyelembe vétele mellett – a naptári év utolsó napjával le-
het. A felmondásról hozott döntést a képviselő-testületnek - a tanévhez 
igazodóan,  és  az  azzal  kapcsolatos  tanügy-igazgatási,  költségvetési 
szempontok alapján – a felmondás évének legkésőbb június 30. napjáig, 
minősített többséggel kell elfogadnia és a Társulás tagjával (tagjaival) 
írásban közölnie. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapo-
dást felmondó önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási felada-
tának teljesítéséről maga köteles gondoskodni. 

3.  A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányza-
tok egymással a Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a II/4. 
pontnak megfelelően elszámolni kötelesek. 

V. A Társulás ellenőrzése:

1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági 
szempontból  ellenőrzik  a  Társulás  működését,  illetve  a  Többcélú 
Társulás „Belsőellenőrzési rendszere” keretében végeznek ellenőrzést.

2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer – a 
Többcélú  Társulás  működéséről  történő  beszámolóval  egyidejűleg  – 
beszámolnak  a  képviselő-testületeknek a  Társulás  tevékenységéről,  a 
közösen  fenntartott  intézmény  pénzügyi  helyzetéről  a  társulási  cél 
megvalósulásáról.

3. Társult  önkormányzatok  rögzítik,  hogy  Intézmény  fenntartói 
(gazdálkodási)  ellenőrzését  a  Többcélú  Társuláson  keresztül,  a  többi 
intézményük ellenőrzésével azonos módon biztosítják.
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VI. Vegyes és záró rendelkezések:

1. Jelen Társulási megállapodás az azt utolsóként jóváhagyó képviselő-tes-
tületi döntés meghozatala napján lép hatályba. Jelen Társulási Megálla-
podást az együttműködő felek legkésőbb 2007. augusztus 31. napjáig 
meghozandó testületi döntések napján lép hatályba. A Társulást alapító 
testületek minősített többségű döntésével hagyja jóvá a dokumentumot. 

2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás lét-
rehozása nem érinti. (Ttv. 3. §. (2) bek.) 

Ózd, 2007. …………………. Domaháza, 2007. …………………

………………………………………..   …………………………………………
         Ózd Város Önkormányzata                 Domaháza Község Önkormányzata
                   Képviseletében                                            képviseletében
        Benedek Mihály polgármester                       Elek István polgármester

Záradék:

A  Társulási  Megállapodást  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
159/KH/2007. (VI.28.) számú határozatával, Domaháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete …………../2006. (……..) számú határozatával jóváhagyta.

17.) napirend

Javaslat  az  ózdi  18695  hrsz-ú  ingatlan  (3662  Ózd,  Rendelő  út  1.)  kezelői 
jogának átadására és önkormányzati bérlakássá történő nyilvánítására

Kovács  Béla: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  elfogadásra 
javasolja a testületnek. Az anyag a Somsályi orvosi rendelő átminősítéséről szól. 
A bizottsági  ülésen  az  átalakításhoz  szükséges  390  E  Ft-ot  biztosították  az 
ÓZDSZOLG  Kht-nak.  Ez  által  önkormányzati  bérlakásként  fog  tovább 
funkcionálni.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

98



384/SzÜ 160/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy  :   Az ózdi 18695. hrsz-ú ingatlan (3600 Ózd, Rendelő út 1. szám) kezelői 
jogának átadása és önkormányzati bérlakássá történő nyilvánítása

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

1.) A Képviselő-testület az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ózdi 
belterületi 18695. hrsz-ú, 62 m2 alapterületű, a természetben 3600 Ózd, Ren-
delő út 1. szám alatt lévő megüresedett épületrész és a hozzá tartozó föld-
részlet tulajdoni hányadának kezelési jogát a Szociális és Egészségügyi Gaz-
dasági  Központtól  elvonja,  és  az  ingatlanrész  kezelésével  2007.  július  1. 
napjától az ÓZDSZOLG Kht-t (Ózd, Zrínyi út 5.) bízza meg.

Felelős: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ
PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. július 1.

2.) A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Kht. kezelésébe átadott önkormányzati 
tulajdonú, fenti nem lakás céljára szolgáló helyiséget 2007. július 1. napjától 
önkormányzati bérlakássá nyilvánítja. 

Felhívja  az  Igazgatási  Ügyosztály Vezetőjét,  hogy a  bérlakást  Ózd Város 
Önkormányzatának 19/2004. (IV. 15.) sz. rendelete alapján adja bérbe. 

Felelős  :   PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. július 30.

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pont  
előterjesztője a polgármester)

-.-.-

18.) napirend

Javaslat  Ózd  és  Kazincbarcika  Város  Önkormányzatai,  valamint  az  általuk 
fenntartott  egészségügyi  intézmények  közötti  együttműködési  megállapodás 
előkészítésére

Benedek  Mihály elmondja,  a  Képviselő-testület  hatalmazta  fel  az  ad-hoc 
bizottságot,  hogy a  mostani  anyagot  készítse  el,  egyeztetve a  Kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatallal és az ottani bizottsággal. Egy módosító javaslata van, 
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mely szerint a határozati javaslatban szereplő 2007. október 31-i határidő 2007. 
augusztus 31-re változzon. Azért kellene módosítani, mivel úgy ítélik meg, hogy 
ezen időnek elegendőnek kell lenni arra, hogy a határozati javaslatban szereplő 
feladatokat elvégezzék és szeptemberben a Képviselő-testület dönteni tudjon az 
ügyben. 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna megjegyzi,  a  meghívóban  az  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottság  szerepel  előterjesztőként,  igazából  a 
Polgármester  az  előterjesztő.  Ennek  ellenére  a  bizottsági  is  megtárgyalta  az 
anyagot és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott 
módosítással együtt.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

335/SzÜ 161/KH/2007. (VI.28.)számú határozat

Tárgy: Ózd  és  Kazincbarcika  Város  Önkormányzatai,  valamint  az  általuk 
fenntartott  egészségügyi  intézmények  közötti  együttműködési 
megállapodás előkészítése

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

1.) A Képviselő-testület  az  egészségügyi  szakellátás:  szemészet,  fül-orr-gége, 
gyermekgyógyászat,  röntgen,  traumatológia,  rehabilitáció,  strok  ellátás, 
endoscopia, labor és a gyógyszertár együttműködés részleteinek és módjának 
kidolgozásával  megbízza  -  a  Kazincbarcikai  Városi  Kórház  Igazgatójával 
együttműködve - az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház Főigazgatóját. 

Felelős: Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója  
Határidő: 2007. augusztus 31.

2.) A  képviselő-testület  az  egészségügyi  szakellátás  háttér-szolgáltatási 
területeinek:  főzés,  mosás,  takarítás,  minőségbiztosítás  területén  való 
együttműködés érdekében a szakmai és gazdasági számítások kidolgozásával 
megbízza  az  Ózdi  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Főigazgatóján  keresztül  a 
kórház Gazdasági Igazgatóját

Felelős: Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Németh Imréné Almási Balogh Pál Kórház gazdasági igazgatója

Határidő: 2007. augusztus 31.

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

-.-.-

19.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  Bolyki  főút  44-50.  (2.  ajtószám)  alatti  nem  lakás  céljára 
szolgáló helyiség (gépjárműtároló) bérbeadására

Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
az A.) változat elfogadását javasolja a testületnek, mely szerint 54 E Ft óvadék 
megfizetése mellett 2012. június 30-ig biztosítja a helyiséget a bérlőnek. 

Vitális István módosító javaslatot tenne, mely szerint egyértelműbb lenne, ha 
nem csak az óvadék mértéke szerepelne a határozatban, hanem belekerülne az 
előző oldalon szereplő bérleti díj induló összege is. Úgy véli, a megállapított 
bérleti  díj  a  most  aktuális  piaci  viszonyoknak  megfelelő  összegű,  tehát  az 
Újváros téren lévő ingatlanok reális árának megfelelően lesz kiadva a helyiség. 
Támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

Kovács  Béla előterjesztőként  túlzott  biztosításnak  érzi  a  bérleti  díj  induló 
összegének beírását, de nem ellenzi. 

Benedek Mihály: mivel az előterjesztő támogatja a javaslatot, kéri a szavazást a 
határozati  javaslat  A.)  változatának elfogadásáról,  az  elhangzott  módosítással 
együtt.

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

381/SzÜ 162KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd,  Bolyki  Főút  44-50.  (2.  ajtószám)  alatti  nem  lakás  céljára 
szolgáló helyiség (gépjárműtároló) bérbeadása 

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

A Képviselő-testület Dr. Turóczi János és Dr. Turócziné Dr. Szemere Szilvia, 
mindketten 3600 Ózd, Bolyki Főút 81. 2/1. szám alatti lakosok részére az Ózd, 
Bolyki Főút 44-50. (2. ajtószám) alatti,  18 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló  helyiséget – 54.000,-Ft óvadék megfizetése mellett,  pályázati  eljárás 
lefolytatása  nélkül  –  2012.  június  30-ig  biztosítja  oly  módon,  hogy  a  bérlő 
köteles  a  6.800,-Ft/m2/év+ÁFA induló,  majd ezt  követően az infláció-követő 
piaci bérleti díjat valamint a fenntartási költségeket  megfizetni. 
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A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG KHT-t, hogy a helyiségcsoportra 
vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT  

Határidő: 2007. július 15.

20.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  Bolyki  Tamás  út  15/A (II.emelet)  alatti  nem  lakás  céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására

Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
az A.) változatot javasolja elfogadásra azzal a módosítással, hogy a helyiséget 
2007.  december  31-ig  biztosítja  a  bérlő  részére.  Továbbá  javasolja,  hogy  az 
előző napirendnél elhangzott módosítás itt is kerüljön bele a határozatba, tehát 
itt is szerepeljen az induló bérleti díj összege. 

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  A.)  változatának 
elfogadásáról az elhangzott módosításokkal együtt.

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

380/SzÜ 163/KH/2007.(VI.26.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd,  Bolyki  Tamás  út  15/A.  (II.  em.)  alatti  nem  lakás  céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása

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

A Képviselő-testület az Országos Cigány Önkormányzat (képviseli: Seres Géza 
OCÖ képviselő) részére az Ózd, Bolyki Tamás út 15/A. (II.em.) alatti, 34 m2 
alapterületű  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiséget  2007.  december  31-ig 
biztosítja – az óvadék megfizetésének mellőzésével - oly módon, hogy a bérlő 
köteles  a  8690,-Ft/m2/év+ÁFA induló,  majd  ezt  követően  az  infláció-követő 
piaci bérleti díjat és a fenntartási költségeket megfizetni. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  KHT  ügyvezetőjét,  hogy  a 
helyiségcsoportra vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően 
kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 

Határidő: 2007. június 30.
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21.) napirend

Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 7. fsz. 2. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadására

Kovács Béla:  a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
az  A.)  változatot  javasolja  elfogadásra,  mely  szerint  egyedi  elbírálás  alapján 
2012. június 30-ig biztosítja a helyiséget a bérlő részére. 

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  A.)  változatának 
elfogadásáról.

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

383/SzÜ 164/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Árpád vezér út 7. fsz. 2. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadása

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

A Képviselő-testület az Ózd, Árpád vezér út 7. fsz. 2. szám alatti 1 szobás, 39 
m2 alapterületű,  komfortos  komfortfokozatú  önkormányzati  bérlakást  Balogh 
Rudolf Ózd, Árpád vezér út 5. 1/7. szám alatti lakos részére - egyedi elbírálás 
alapján – 2012. június 30. napjáig biztosítja. Nevezett  köteles az óvadékot,  a 
bérleti díjat és a fenntartási költségeket megfizetni. 

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

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. július 5.

22.) napirend

Javaslat  az  üresen  álló  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek, 
valamint a kedvezményesen bérbe adott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására

Benedek  Mihály köszönti  dr.  Szemere  Endrét  az  ÓZDSZOLG  Kht. 
ügyvezetőjét. 
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Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési, valamint a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést együttesen tárgyalták meg és egyhangúlag javasolják elfogadásra a 
testületnek.

Vitális  István: a  határozati  javaslat  2.)  pontjában  lévő  „piaci  bérleti  díj” 
gondolkodtatta  el.  Az  előterjesztés  6.  oldalának  utolsó  bekezdésének  első 
soraiban az szerepel, hogy „a lakások bérleti díja rendeletben szabályozott, míg 
az  egyéb  helyiségek  bérleti  díja  megállapodás  tárgyát  képezi”,  tehát  nincs 
szabályozva.  Ebből  következőleg  kérdésként  merül  fel  benne,  hogy  milyen 
összeg lesz elkérve a bérlőtől? Javasolja, hozzanak létre egy olyan szabályozást, 
amely  területi  elv  szerint  állapítaná  meg  az  ingatlanok  bérleti  díjait.  Az 
ÓZDSZOLG Kht. létrehozná a területi beosztást, a testület meghatározna – a 
piaci  viszonyoknak megfelelően – egy minimum árat  minden területre  és  az 
ÓZDSZOLG Kht-re lenne bízva, mennyiért adja ki az ingatlant. Érdemes lenne 
ezt megcsinálni, hiszen elég nagy szórás van hasonló területeken lévő ingatlanok 
bérleti díjai között. Sokszor 30-40-50 %-os eltérések is tapasztalhatók. Konkrét 
módosító javaslata nincs az anyaggal kapcsolatban, csak felvetette ezt a dolgot. 

dr. Almási Csaba válaszában elmondja, a lakások vonatkozásában a lakástörvény 
írja elő, hogy a lakbéreket helyi önkormányzati  rendeletben kell  szabályozni. 
Ennek  a  testület  úgy  tesz  eleget,  hogy  minden  évben  elfogadja  az  ezzel 
kapcsolatos rendeletet. Más kategóriába tartoznak a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek. A lakástörvény úgy fogalmaz, hogy a helyiségek vonatkozásában a 
felek szabadon állapodnak meg a bérleti díjban. Ebben az esetben az egyik fél az 
ÓZDSZOLG Kht., a másik pedig a természetes személy, vállalkozó, vagy társas 
vállalkozás.  Az Ingatlankezelő Iroda korábbi  gyakorlatában voltak körzetekre 
osztva a területek és az ott lévő helyiségeknek meg volt állapítva a bérleti díjai. 
Úgy véli, ezt ez ÓZDSZOLG Kht. megörökölte, azonban ezen területek között a 
bérleti díjak vonatkozásában nagy szórás van. Van ahol alacsony és van ahol a 
piaci  bérleti  díjakhoz  közelít  a  bérleti  díj  összege.  Szerinte  a  megvalósítás 
hosszabb időt venne igénybe, 7-8 éves gyakorlat figyelhető meg. 

Erdősi János egyetért az előtte szólókkal, célszerű lenne egy átlagos bérleti díjat 
meghatározni.  Az  egész  városra  vonatkozóan  meg  kellene  határozni  a 
legolcsóbb és legdrágább bérleményeket.

Vitális  István: korábban  az  Ózdi  Gazdaságfejlesztő  Iroda  folytatta  az 
ingatlanokkal  kapcsolatos  tárgyalásokat.  Akkor  kaptak  egy  olyan  útmutatót, 
amely az összes ingatlanról, területről megállapítottak egy árat, amely alapján ők 
rugalmasan tudtak tárgyalni. Megtehetik, hogy az ÓZDSZOLG Kht-ra hárítják 
az egészet, de ha ők határoznák meg a minimum árakat ezzel megkönnyítenék a 
dolgukat  és  a  tulajdonosi  érdekeiket  is  elősegíthetik.  Úgy  véli,  miután 
megállapították  a  körzeteket  és  a  minimum  árakat,  utána  a  továbbiakat  az 
ÓZDSZOLG Kht-re lehet hagyni. A 2.) ponttal kapcsolatos kérdésére még nem 
kapott választ, mennyi az említett bérleti díj összege.
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dr.  Szemere  Endre válaszában  kifejti,  a  bérleti  díj  összegét  tudják,  hiszen 
egyrészt  ismerik  az  ingatlan  földrajzi  elhelyezkedését,  másrészt  ismerik  a 
műszaki  állapotát.  Itt  arról  van  szó,  hogy  születtek  olyan  döntések  az 
Önkormányzat részéről, amely által ingyen vagy minimális bérleti díjért kerültek 
a  különböző  szervezetek  bérletébe  a  helyiségek.  Ezzel  kapcsolatban  ők  azt 
szeretnék,  ha  ezek  a  támogatott  szervezetek  megkapnák  a  bérleti  díjnak  a 
fedezetét a költségvetésből és az alapján a bérlő pedig az ÓZDSZOLG Kht-nak 
megfizetné a piaci diját. Itt egy rendszertani helyretételről lenne szó.

Benedek  Mihály úgy  gondolja,  hogy  az  ÓZDSZOLG  Kht.  és  előtte  az 
Ingatlankezelő  Iroda  is  mindig  korrekt  módon,  az  Önkormányzat  érdekeit 
figyelembe véve értékesítette és adta bérbe a helyiségeket. Szerinte rossz példa a 
Gazdaságfejlesztő  Iroda  említése,  mivel  ők  a  területek  értékesítésével 
foglakoznak. A területeket felértékeltetik, és a rendelet alapján az értékbecslő 
által  megállapított  ár  alatt  értékesíteni  nem lehet.  Azonban ebben az  esetben 
bérbeadásról  van szó,  nem értékesítésről,  a  piaci  ár  pedig annyi,  amennyit  a 
piacon képesek megfizetni azért a helyiségért. 
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

385/SzÜ 165/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy: Az  üresen  álló  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek, 
valamint  a  kedvezményesen  bérbe  adott  önkormányzati  ingatlanok 
helyzetének rendezése, hatékonyabb hasznosítása

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

1.) Át  kell  tekinteni  az  előterjesztésben  felsorolt  üres,  kihasználatlan  nem 
lakáscélú  helyiségek  hasznosítására  tett  konkrét  javaslatokat,  meg  kell 
határozni  azok költségigényét  és  a  lehetséges  alternatívákat  a  Képviselő-
testület elé kell terjeszteni.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. szeptember 30.
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2.) A kedvezményes és  ingyenes használatba adott  nem lakáscélú helyiségek 
kieső bérleti díját támogatásként a bérlő kapja meg az éves költségvetésben, 
a bérlő a bérbeadó részére fizesse meg a piaci bérleti díjat a tiszta helyzet 
kialakítása érdekében.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2008. január 1-től értelemszerűen, illetve a Képviselő-testület 

határozata szerint

3.) Át kell tekinteni az előterjesztésben felsorolt lakhatatlan, lebontandó és félig 
lebontott  állapotú  bérlemények  sorsára  tett  javaslatokat.  Készüljön 
intézkedési terv a költségigényekkel együtt az elvégzendő feladatokra.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH Műszaki Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. szeptember 30.

-.-.-

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

-.-.-

23.) napirend

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 
Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Kiss  Sándor köszönti  Hamar  Tivadart  a  Borsod  Volán  Rt.  Ózdi  Üzemének 
képviseletében. 

Szalári István: a Pénzügyi, a Gazdaságfejlesztési, valamint a Városfejlesztési és 
–üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  támogatja  az 
elfogadását. Az anyag a 2004. december 22-én kötött szerződés módosítására 
irányul.
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Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

312/SzÜ 166/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

Tárgy: Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. 
között  2004.  december  22-én  kötött  közszolgáltatási  szerződés 
módosítása

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

Az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. 
(jelenleg  BORSOD  VOLÁN  Személyszállítási  Zrt.)  között  Ózd  város 
közigazgatási  területére  vonatkozóan  2004.  december  22-én  kötött 
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. – jelen határozat mellékletét képező 
–  menetrendi  javaslatát  elfogadja,  és  a  2004.  évi  XXXIII.  törvény  9.  §.  (5) 
bekezdése figyelembevételével hozzájárul a közszolgáltatási szerződés – annak 
melléklete – módosításához.  

Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester
A szerződéskötés előkészítéséért: PH. Műszaki Ügyosztály vezetője
Határidő: azonnal ill. értelemszerűen
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24.) napirend

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Ellátó Szervezete megszüntetésére

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

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

377/SzÜ 167/KH/2007.(VI.28.) számú határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Ellátó Szervezet megszüntetése

1.)
Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
Ellátó  Szervezetét  (3600  Ózd,  Városház  tér  1.),  mint  részben  önálló 
költségvetési szervet, az ellátandó feladat más szervezetben történő működése 
érdekében – jogutódlással – 2007. június 30. napjával megszünteti.

A megszüntetett részben önálló
gazdálkodású költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Ellátó Szervezete

   3600 Ózd, Városház tér l.

Megszüntető felügyeleti szerve:    Ózd Város Önkormányzatának
   Képviselő-testülete
   3600 Ózd, Városház tér l.

Vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében jogutód:    Polgármesteri Hivatal Ózd

   3600 Ózd, Városház tér 1.

Alapítója:   Ózd Város Önkormányzatának
   Képviselő-testülete
   3600 Ózd, Városház tér l.

A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  megszüntetését  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltak indokolják.

Felelős:    Polgármester
Határidő:  2007. június 30.



2.) 
Az Ellátó Szervezet a feladatellátáshoz saját vagyontárgyakkal nem rendelkezik. 
Az  Ellátó  Szervezet  közalkalmazott  munkavállalói  2007.  július  1.  napjával 
beosztásuknak,  végzettségüknek  és  képzettségüknek  megfelelően  a 
köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény,  illetve  a  Munka  Törvénykönyve 
szabályai alapján kerülnek foglalkoztatásra. 

Felelős:    Ózd Város Jegyzője
Határidő: 2007. július 1.

-.-.-

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

-.-.-

24/A.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalának  átvilágítására 
vonatkozó tanulmány megrendelése

Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést rendkívüli 
ülésén megtárgyalta és egyetért Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erdősi  János: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint a Pénzügyi Bizottság is rendkívüli ülésen tárgyalta meg a javaslatot és 
egy módosítást  indítványoz,  miszerint  a  határozati  javaslat  2.)  pontjából  a  „- 
jegyzővel egyeztetve –„ részt, valamint a felelősök közül jegyző urat ki kellene 
venni. Ezzel a módosítással együtt javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

Kiss Sándor előterjesztőként elfogadja a módosító indítványt.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  elfogadásáról,  az 
elhangzott módosítással együtt.

A Képviselő-testület  16  igen szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

391/SzÜ 168/KH/2007. (VI.28.) 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:
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1.) A Képviselő-testület elkészítteti  Ózd Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának átvilágítására vonatkozó tanulmányt.

2.) A  Képviselő-testület  megbízza  Kiss  Sándor  alpolgármestert,  hogy 
ajánlatokat kérjen be a Polgármesteri Hivatal átvilágításáról szóló tanulmány 
elkészítésére  szakmai  elemző  cégektől  és  a  soron  következő  képviselő-
testületi ülésre előterjesztést készítsen azok alapján.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
Határidő: 2007. júliusi testületi ülés

3.) A tanulmány főbb tartalmi elemei legyenek:

- Behatóan elemezni  kell  a  polgármesteri  hivatal  jelenlegi  szervezetét, 
annak  működését,  a  működés  hatékonyságát.  Fel  kell  tárni  a 
működéssel  kapcsolatos  elavult,  korszerűtlen  elemeket  és 
hiányosságokat.

- Fel  kell  tárni  a  vizsgálatnak  a  működés  költségeinek  csökkentésére 
vonatkozó lehetőségeket.

- Az átfogó elemzés mellett javaslatot kell tenni az esetleges működési 
változásokra, szerkezeti átalakításokra.

4.) A feladat elvégzésére 2007. augusztus 20. és október 10. között kerüljön sor.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
Határidő: értelemszerűen

25.) napirend

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

Kovács  Béla: a  javaslatot  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság együttesen tárgyalta és a bizottsági 
ülésre  előterjesztett  három változat  közül  egyiket  sem támogatta,  hanem egy 
negyediket  fogadott  el.  Eszerint  a júliusi  testületi  ülésre  készüljön egy olyan 
előterjesztés, amely alapján az ÓZDSZOLG Kht. és az Igazgatási Ügyosztály 
nyilatkoztassa az érintett lakókat arról, hogy hajlandók-e más lakást elfogadni a 
jelenlegi állapot megszüntetése érdekében, illetve keressenek olyan megoldást, 
amely  költségtakarékosabb.  Ennek  oka  az,  hogy  a  bizottságok  nem látják  a 
fedezetét a pénz előteremtésének. 

Benedek Mihály leszögezi,  hogy a határozati  javaslatban ez van leírva, tehát 
valószínűleg az Ügyosztály már a bizottsági ülés óta átjavította az anyagot. 
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Berki  Lajos megjegyzi,  a  Berkenye  úti  lakások  állapotával  már  régóta 
foglalkoznak.  Az  ottani  állapotok  nem  megfelelőek  és  örül  neki,  hogy  a 
Képviselő-testület  is  napirendjére  tűzte  az  ott  élők  problémáinak 
megszüntetését.  Hozzáteszi,  a  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  is  segítséget 
nyújt  az ott  élők helyzetének felmérésében. Úgy véli,  meg kell  keresni azt a 
lehetőséget, hogy pályázat útján pénzt szerezzenek. 

Benedek Mihály elmondja, már folytattak tárgyalásokat annak érdekében, hogy 
olyan  lakásokat  találjanak,  amelyek  hosszú  távon  biztosítják  az  ott  élők 
lakhatását. Amikor a tárgyalások olyan állapotba kerülnek, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét be fogják vonni ebbe. Mivel több hozzászólás nincs, kéri 
a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

382/SzÜ 169/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

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

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

1.) A Képviselő-testület  felkéri  az  Igazgatási  Ügyosztályt  és  az  ÓZDSZOLG 
Kht-t, írásban nyilatkoztassa az életveszélyes lakásokban élő bérlőket arról, 
hogy  a  számukra  a  vonatkozó  jogszabály  figyelembevételével  felajánlott 
cserelakást – a város más területein – elfogadják-e, vagy nem hajlandók az 
életveszélyes lakásokból máshová átköltözni.

Felelős: PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
       ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2007. júliusi képviselő-testületi ülés 

2.) Az 1.) pont alatti nyilatkozatok figyelembevételével a probléma kezelésére 
finanszírozási, illetve ütemezési tervet kell készíteni.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
PH. Műszaki Ügyosztály vezetője

        ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2007. júliusi képviselő-testületi ülés
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26.) napirend

Javaslat  a  2007.  évre  jóváhagyott  közhasznú  foglalkoztatási  keretösszegek 
részbeni módosítására

Kovács  Béla elmondja,  a  határozati  javaslat  4  fő  6  havi  foglalkoztatási 
támogatásban részesülő munkavállaló (2 fő éjszakai portás, 2 fő takarító-portás) 
alkalmazását teszi lehetővé 650 e Ft önerő biztosításával. A Gazdaságfejlesztési, 
a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

168/SzÜ. 170/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

Tárgy: A  2007.  évre  jóváhagyott  közhasznú  foglalkoztatási  keretösszegek 
részbeni módosítása

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

Egyetért  az  Ózdi  Művelődési  Intézménynél  4  fő  6  havi  foglalkoztatási 
támogatásban részesülő munkavállaló  alkalmazásával, melyhez a szükséges 650 
e  Ft  önerőt  –  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Munkaügyi  Központ  Ózdi 
Kirendeltségének a foglalkoztatás támogatására irányuló pozitív döntése esetén 
–  biztosítja,  a  139/KH/2007.  (V.29.)  sz.  határozat  mellékletében a  2007.  évi 
foglalkoztatási pályázatok várható önerejére jóváhagyott keret terhére.

Ennek  megfelelően  a  139/KH/2007.  (V.29.)  sz.  határozat  melléklete  jelen 
határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint módosul.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Ózdi Művelődési Intézmény mb. igazgatója

Határidő: értelemszerűen

27.) napirend

Tájékoztató  a  térség  –  kiemelten  Ózd  város  –  2006.  évi  munkaerő-piaci 
helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről

Benedek  Mihály köszönti  az  Észak-magyarországi  Regionális  Munkaügyi 
Központ Ózdi Kirendeltségének képviselőjét. 
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Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a 
tájékoztatót, ahol tisztázásra került több kérdés is. Kéri a Képviselő-testületet, 
vegye tudomásul a tájékoztatót. 

Benedek  Mihály megköszöni  az  Ózdi  Kirendeltség  munkáját,  és  kéri  a 
Képviselő-testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.

A Képviselő-testület a „Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2006. 
évi  munkaerő-piaci  helyzetéről,  továbbá  a  foglalkoztatási 
eszközrendszerekről” szóló előterjesztést tudomásul veszi.  

28.) napirend

Tájékoztató az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 2006. évi tevékenységéről, 
Ózd város befektetési pozíciójáról

Kovács  Béla előadja,  a  tájékoztatót  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság 
megtárgyalta, amelynek kéri a tudomásul vételét.

Benedek  Mihály kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  vegyék  tudomásul  a 
tájékoztatót.

A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 
2006.  évi  tevékenységéről,  Ózd  város  befektetési  pozíciójáról”  szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 

29.) napirend

Tájékoztató  az  Ózdi  Vállalkozói  Központ  és  Inkubátor  Alapítvány 2006.  évi 
tevékenységéről

Benedek Mihály köszönti Kóczián Tamás urat.

Kovács  Béla előadja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  tájékoztatót 
megtárgyalta, és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  18  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza: 
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66/SzÜ. 171/KH/2007. (VI.28.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2006. 
évi tevékenységéről

Az  Ózdi  Városi  Önkormányzat  képviselőtestülete  fenti  tárgyú  tájékoztatót 
megtárgyalta és abban foglaltakat elfogadja.

-.-.-

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

-.-.-

30.) napirend

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

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

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

79/SzÜ. 172/KH/2007. (VI.28.) 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.

-.-.-

Tájékoztató a 2007. május 29. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

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

-.-.-

31.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Benedek Mihály Fazekas Zoltán képviselő úrnak adja meg a szót.

Fazekas Zoltán elmondja, a Béke telepi és Újváros téri lakosok azzal a kéréssel 
keresték meg egy levélben, hogy tolmácsolja azt a kérésüket, - miután ismertté 
vált Ózd város közművelődési terve, melyben a VMK megszüntetésére, illetve 
az ott  lévő könyvtár  alagsorba való áthelyezésére kerül  sor –  hogy a  Városi 
Könyvtár  fiókkönyvtárát  hagyják  tovább  működni  jelenlegi  helyén.  Idéz  a 
levélből:  „Úgy  véljük,  hogy  a  naponta  szolgáltatást  igénybe  vevő  idősek  és 
fiatalok, nem kerülhetnek olyan hátrányba, hogy a jelenleg jó minőségű szakmai 
szolgáltatást az alagsori pincehelyiségben kelljen igénybe venni a továbbiakban. 
A vizes, egészségtelen helyiség nem alkalmas sem a könyvek tárolására, sem 
tartós  ott  tartózkodásra,  sem  olvasásra.  A  pincehelyiség  nem  rendelkezik 
természetes  megvilágítással,  sem  megfelelő  szellőztetéssel,  így  több  órát 
kénytelenek lennének gyenge,  fényviszonyok mellett,  szemet  rongáló  módon 
művelődni.  A könyvtár rendszeres gyermekfoglalkozásai megrendezésére sem 
alkalmas a tervezett helyszín. További aggodalomra ad okot, hogy az ott dolgozó 
könyvtárosok  tartós  egészségkárosodást  szenvedhetnek.  Fontosnak  tartjuk  a 
civilek  közösségei  számára  megfelelő  körülmények  biztosítását,  de  nem  a 
könyvtári szolgáltatás rovására. Úgy véljük, hogy az épületben, a könyvtáron 
kívül felszabaduló többi helyiség elegendő és megfelelő a későbbi Civilházként 
működő létesítmény közösségei számára.” 
Megjegyzi, a kérelem 260 aláírást tartalmaz.

A levelet átadja a polgármester úrnak.  

Benedek Mihály megjegyzi, hogy a VMK épületének sorsáról és működéséről 
később fog testületi döntés születni. Azt nem tudja megígérni, hogy a testület a 
saját  költségvetéséből  az  épület  működtetését magára tudja vállalni.  Sajnos a 
város nincs olyan helyzetben, hogy több ilyen intézményt is fenn tudjon tartani. 
Keresik a megoldást az épület hasznosítására, de egyelőre még nem tudják mi 
lesz a sorsa.

Vitális István a képviselő-testületi ülések időpontja miatt szeretne hozzászólni. 
Elmondja, hogy két képviselő társa Riz Gábor és Nyerges Tibor urak azért nem 
tudnak a mostani ülésen részt venni, mert a Megyei Közgyűlés is ezen a napon 
tartja ülését, ahol választott tisztségviselőkként vannak jelen. Arra szeretné kérni 
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a  polgármester  urat,  aki  szintén  tagja  a  közgyűlésnek,  hogy  a  testületi  ülés 
időpontjait keddekre, illetve olyan napokra tegyék, amikor nincs közgyűlés. 

Benedek  Mihály közli,  a  testületi  ülések  időpontjai  a  munkatervben 
meghatározott  időben  vannak.  Viszont  vannak  olyan  halaszthatatlan  ügyek, 
amelyeket tárgyalni kell. Jelen esetben a kistérség ülése miatt halasztották el a 
testületi  ülést.  Megígéri,  hogy a  jövőben  megpróbálnak figyelemmel  lenni  a 
közgyűlés időpontjára, de azt nem ígérheti, hogy nem lesz a mostanihoz hasonló 
eset. A képviselők távollétét pedig tudomásul vette. 
Ezután a munkát megköszönve az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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