
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 3-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  Dr.  Bárdos Balázs,  Bárdos István,  Bereczki  Lászlóné Boda 
István,  Erdősi  János,  Fazekas  Zoltán,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor, 
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Csaba,  Riz  Gábor,  Strohmayer  László,  Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna,  Szalári 
István,  Tartó  Lajos,  Tóth  Csaba,  Tóth  Melinda,  Varga  Gábor,  Vitális  István, 
Zsolnai Piroska képviselők

Távol volt: Bárdos István képviselő 

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
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
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

ügyosztályvezető-helyettese
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezető-

helyettese
Kovács György városi főmérnök
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője
Tóth Attila ÓVTV Kht. Felügyelő  Bizottság elnöke
Nagy Sándorné Havelant Erika ÓVTV Kht. könyvvizsgálója
Szabó Gáborné ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálója
dr. Csányi László Volán Humán Zrt. vezérigazgatója
Fürjes Józsefné Területi Szociális Gondozási Központ vezetője
Pappné Szalka Magdolna Városi Művelődési Központ vezetője
Bánfalvi Lászlóné Városi Könyvtár igazgatója
Dobossy László Városi Múzeum igazgatója
Pók Elemérné Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ 

vezetője
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
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Benedek Mihály az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Bárdos 
István  előre  jelezte  ülésről  történő  távolmaradását.  A kiküldött  napirenddel 
kapcsolatban  módosító  javaslata,  hogy  a  „Javaslat  a  Kaszinó  épületében 
kialakítandó  Multifunkconális  Rendezvényház  és  Felsőoktatási  Távoktatási 
Módszertani  Központban  az  oktatás  megszervezésével  összefüggő 
együttműködési megállapodásra” című előterjesztést 5.) napirendként tárgyalják 
meg.  Javasolja  továbbá  10/A.)  napirendként  a  „Javaslat  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  sportingatlan  hosszú  távú  hasznosítására  kiírt  pályázat 
nyertesének megnevezésére”, valamint 10/B.) napirendként pedig a „Javaslat a 
Városi  Könyvtár  állományának pályázatos  támogatással  történő gyarapítására 
hozott  329/SzÜ  65/KH/2007.(IV.12.)  sz.  határozat  módosítására”  című 
előterjesztést  megtárgyalni.  Ismerteti  továbbá,  hogy  a  6.)-10.)  napirendi 
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg. 

Fazekas  Zoltán a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések,  javaslatok  napirend 
keretében a testület működésével kapcsolatban kíván hozzászólni.

Nyerges  Tibor a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések,  javaslatok  keretében  az 
Okmányiroda esetleges szolgáltatásfejlesztésével,  az ügyfélbarát  ügyintézéssel 
kapcsolatban szeretne hozzászólni.

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

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 9/2001. (III.30.) 
számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

2.) Beszámoló  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő:Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezető 
főszerkesztője

3.) Az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2006. évi tevékenységéről 
szóló közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezető 
főszerkesztője
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4.) Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő:ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

5.) Javaslat  a  Kaszinó  épületében  kialakítandó  Multifunkconális 
Rendezvényház és Felsőoktatási Távoktatási Módszertani Központban az 
oktatás megszervezésével összefüggő együttműködési megállapodásra

Előterjesztő: Polgármester

6.) Javaslat  az  ÓZDINVEST  Kft.  ügyvezetője  részére  2006.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és a 2007. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

7.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

8.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának újraválasztására

Előterjesztő: Polgármester

9.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

10.) Javaslat  kitüntetések adományozására 

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

10/A.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlan hosszú távú 
hasznosítására kiírt pályázat nyertesének megnevezésére

Előterjesztő: Eseti Bizottság elnöke

10/B.)  Javaslat  a  Városi  Könyvtár  állományának  pályázatos  támogatással 
történő  gyarapítására  hozott  329/SzÜ  65/KH/2007.(IV.12.)  sz.  határozat 
módosítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság 
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11.) Javaslat  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  társasági  szerződésének  alapító  okirattá 
történő módosítására

Előterjesztő: Polgármester

12.) Javaslat  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  0451  hrsz-ú  (Drótos-tetői 
adótorony) ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

13.) Javaslat Ózd város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Polgármester

14.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Szociális  Szolgáltatástervezési 
Koncepciója felülvizsgálatára

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

15.) Javaslat a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ Alapító Okirata 
módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

16.) Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Alapító  Okirata 
módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

17.) Javaslat Ózd város közművelődési koncepciójára

Előterjesztő:  Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke

18.) Javaslat  az  Ózd  Nevelési  Tanácsadó  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása 
által fenntartott intézményben történő működtetésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

19.) Javaslat a 2006. CXXVII. sz. költségvetési törvény 5. számú mellékletében 
foglalt,  a  helyi  önkormányzatok  által  felhasználható  központosított 
előirányzatok igénybevételéhez szükséges pályázatok benyújtására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
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20.) Tájékoztató  Ózd  és  Kazincbarcika  város  önkormányzatai  között  – 
egészségügyi  együttműködési  megállapodás  kidolgozása  céljából  – 
ideiglenes bizottság létrehozásáról

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester

22.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

-.-.-

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

1.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a helyi 
kitüntetések  alapításáról  és  adományozásáról  szóló  9/2001.  (III.30.)  számú 
rendelet módosításáról

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

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
12/2007.(V.4.) számú rendeletét

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
szóló 9/2001.(III.30.) számú rendelet módosításáról

1. §

Ózd  Város  Önkormányzatának  a  helyi  kitüntetések  alapításáról  és 
adományozásáról szóló 9/2001.(III.30.) számú rendelet 4. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
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„4. §

Az „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető címet  és  az  „Ózd Városért”  kitüntető 
díjat minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, az „Ózd Város 
Közszolgálatáért”  kitüntetést  minden  évben  az  „Ózdi  Napok”  keretében 
rendezett ünnepi megemlékezésen a polgármester adja át.
A Képviselő-testület kiemelkedő városi események alkalmával ettől eltérhet.”

2. §

Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály 
polgármesternek.

2.) napirend

Beszámoló  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Kovács Béla elmondja, a Pénzügyi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési Bizottság 
az  előterjesztést  alaposan  átnézte,  elismeréssel  szólt  róla.  A  bizottságok 
egyhangúlag támogatják a határozati javaslat elfogadását.

Szalári István ismerteti, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság támogatja 
az előterjesztés elfogadását.

Boda  István elmondja,  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal,  1 nem, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

346/SzÜ. 79/KH/2007.(V.03.) számú Határozat

Tárgy: Beszámoló  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
tevékenységéről
A  mérleg  megállapítása,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyása, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározása
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Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Az Ózdi Városi Televízió Kht. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját
17.615 E Ft mérleg főösszeggel

    2.477 E Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja.

2.) Egyetért a 2.477 E Ft nyereség eredménytartalékba helyezésével.

3.) A 2007. évi üzleti tervet elfogadja.

Felelős: ÓVTV Kht. ügyvezető főszerkesztője
Határidő: értelemszerűen

3.) napirend

Az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2006. évi tevékenységéről szóló 
közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Kovács Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

Szalári  István ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  7  igen 
szavazattal, egyhangúlag javasolja a határozat elfogadását.

Boda István: a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja.

Benedek  Mihály megköszöni  Szerencsés  Jánosnak  az  elmúlt  évben  végzett 
munkáját és megkéri, elismerését tolmácsolja kollégáinak is. Kéri, szavazzanak 
a határozati javaslat elfogadásáról.

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

56/SzÜ. 80/KH/2007.(V.03.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
tevékenységéről  szóló  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Városi Televízió 
Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

2.) A Kht. a közhasznúsági jelentését az önkormányzati rendelet kihirdetésére 
vonatkozó szabályokkal azonos módon nyilvánosságra hozza.

Felelős: ÓVTV Kht. ügyvezető főszerkesztője
Határidő: értelemszerűen

4.) napirend

Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
a  beszámolót,  illetve  a  mérleg  megállapítására  tett  javaslatot  rendkívül 
alaposnak ítélte, elfogadását támogatják.

Szalári István elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság értékelte 
az ÓZDINVEST Kft. tevékenységét, és ennek alapján a beszámoló elfogadását 
támogatja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

347/SzÜ. 81/KH/2007.(V.03.) számú Határozat

Tárgy  :  Az ÓZDINVEST Kft. 2006. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása és 
a 2007. évi célkitűzések elfogadása

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

1.) Az ÓZDINVEST Kft. 2006. év beszámolóját
333.089 E Ft mérleg főösszeggel

    - 5.503 E Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja.

A Képviselő-testület, a -5.503 E Ft veszteséget a társasági adótörvény 17. §-
a (1) bekezdése szerinti időbeli elhatárolásával egyetért.
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Felhívja  az  Ügyvezető  figyelmét,  hogy  a  mérlegbeszámolót  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően 2007. május 31-ig nyújtsa be.

Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2007. május 31.

2.) A 2007. évi feladatokkal egyetért. Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a 
gázvagyon  kezelésén  túlmenően  tovább  növelje  a  társaság  részvételét  az 
önkormányzati  beruházási  feladatok  elvégzésének  előkészítésében, 
megvalósításában és vegyen részt a pályázatok kimunkálásában.

Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatosan

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek,  tekintettel  arra,  hogy  az  5.)-10.)  napirendi  pontok 
előterjesztője.

5.) napirend

Javaslat a Kaszinó épületében kialakítandó Multifunkconális Rendezvényház és 
Felsőoktatási Távoktatási Módszertani Központban az oktatás megszervezésével 
összefüggő együttműködési megállapodásra

Benedek  Mihály ismerteti,  az  együttműködési  megállapodás  aláírása  azt 
eredményezi,  hogy  a  városban  elindulhat  a  felsőoktatási  képzés.  Reményei 
szerint pár év múlva eljutnak oda, hogy a Kaszinó épületét kinövi a felsőoktatás. 
Úgy  gondolja,  ez  a  felsőoktatási  képzés  beindítás  a  város  számára  egy  új 
fejlődési irányt szabhat. Kéri, támogassák az előterjesztés elfogadását.

Boda István elmondja, egy hosszú folyamat befejezéseként elkészül a Kaszinó, 
ősszel  pedig  beindul  az  épületben  a  felsőoktatási  képzés.  Az  előterjesztés 
tartalmazza, hogy az együttműködési megállapodást az Önkormányzat, a Zrínyi 
Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  és  a  Volán  Humán  Zrt  fogja  megkötni. 
Hozzáteszi,  a  főépület  kezelési  jogát  az  ÓZDSZOLG Kht.  kapta  meg,  aki  a 
Volán Humán Zrt-vel köt szerződést. A használatból adódóan az ÓZDSZOLG 
Kht-nál  bevétel  fog  jelentkezni,  a  kiadásokat  viszont  még  nem  látják,  a 
különbözetet várhatóan az önkormányzatnak kell majd rendeznie. A Művelődési 
és Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
együttes ülését részletes tájékoztatást kaptak az anyaggal kapcsolatban, melynek 
eredményeként  egyhangúlag  támogatják  az  együttműködési  megállapodás 
aláírását.
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Fazekas  Zoltán hangsúlyozza,  az  előterjesztés  egy  régi  terv  megvalósulását 
tartalmazza, amely alapján hosszú idő után a felsőoktatási képzés elindulhat a 
városban. Elismerését fejezi ki azoknak, akik részt vettek az előkészítésben. Úgy 
gondolja,  valamennyiük  kötelessége  és  felelőssége,  hogy  az  oktatás 
meggyökeresedjen  a  városban  és  jól  működjön.  Észrevételezi,  az  anyag  egy 
három-oldalú  szerződéstervezetet  is  tartalmaz,  ugyanakkor  a  bevételek 
alakulását  két  részre  osztja,  amelyből  kimarad az  önkormányzat.  Egy utalást 
talált  arra  vonatkozóan,  hogy  egy  később  megkötendő  szerződésben  az 
ÓZDSZOLG Kht-n keresztül az önkormányzat is kap a bevételekből, de szerinte 
ezt a szerződést ilyen tartalommal aláírni nem lehet. A szerződés szövegében is 
tudna  módosító  javaslattal  élni,  de  nem  teszi  meg.  A határozati  javaslatban 
viszont szeretné, ha az 1.) pontot két részre bontanák, és a határozat mellékletére 
vonatkozó részt egy 2.) pontban fogalmaznák meg. Indoka, hogy két különböző 
dologról  van  szó,  egy  koncepcionális  és  alapvető  kérdésről,  valamint  egy 
szerződés  feltétel  elfogadásáról.  Szerinte  ha  így  marad,  az  bizonytalanságot 
okoz, ráadásul egy év múlva pénzügyi teher szakadhat ennek következtében az 
önkormányzat nyakába.

Benedek  Mihály érti  Fazekas  Zoltán  felvetését,  de  örült  volna  ha  mindez  a 
bizottsági  ülésen  hangzik  el,  ahol  a  meghívott  vendégek  megfelelő  választ 
tudtak volna adni az észrevételeire. Kijelenti, a városban nem pénzügyi kérdés, 
hogy elinduljon a felsőoktatási képzés. A város nem pénzért, hanem más okok 
miatt  írja  alá  a  szerződést.  Amennyiben  Fazekas  úr  figyelmesen  elolvassa  a 
szerződést és a bevételek elosztását, akkor láthatja, hogy az ÓZDSZOLG Kht. 
bevételekhez  fog  jutni,  mert  az  infrastruktúrához  biztosított  32  % majdnem 
teljes  egészében  a  Kft-t  fogja  megilletni,  mint  üzemeltetőt.  Ha  ismerné  a 
kérdésekre adott  válaszokat,  akkor más lenne a véleménye,  ezért  a  módosító 
javaslatainak elfogadását nem tudja támogatni. Kéri, a bizottság által elfogadott 
határozati javaslatot támogassa a testület.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Fazekas  Zoltán  módosító  javaslatának 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  14  nem,  2  tartózkodás  mellett  a 
módosító javaslat elfogadását nem támogatja.

Kiss  Sándor kérdezi  Fazekas  Zoltánt,  fenntartja-e  a  határozati  javaslat  1.) 
pontjának módosítására vonatkozó javaslatát?
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Fazekas  Zoltán szerint  nincs  értelme  a  kérdésnek.  Amennyiben  a  szerződés 
tartalmazná, hogy a 32 %-os infrastruktúra üzemeltetési bevétel az ÓZDSZOLG 
Kht-t illeti meg, akkor tudná fogadni.

Kiss  Sándor tájékoztatja  a  képviselő  urat,  hogy  a  bizottsági  ülésen  minden 
elhangzott,  amit  most  felvetett.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  17  igen  szavazattal,  6  tartózkodás  mellet  az  alábbi 
határozatot hozza:

291/SzÜ. 82/KH/2007.(V.03.) számú Határozat

Tárgy: A Kaszinó épületében kialakítandó Multifunkcionális Rendezvényház és 
Felsőoktatási  Távoktatási  Módszertani  Központban  az  oktatás 
megszervezésével összefüggő együttműködési megállapodás

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat az Ózd városban megvalósítandó kihelyezett 
felsőoktatási képzés feltételrendszerét biztosítani kívánja. Ennek érdekében 
az e határozat melléklete szerinti – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temmel és a Volán Humán Zrt-vel mint szerződő felekkel egyeztetett – tartal-
mú együttműködési megállapodás feltételeit elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban megjelölt 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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-.-.-

A Képviselő-testület a 6.)-10.) napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja, 
anyaga külön jegyzőkönyvben.

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek

10/A.) napirend

Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  sportingatlan  hosszú  távú 
hasznosítására kiírt pályázat nyertesének megnevezésére

Varga  Gábor elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

227/SzÜ. 89/KH/2007.(V.3.) számú Határozat

Tárgy: Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  sportingatlan  hosszú  távú 
hasznosítására kiírt pályázat nyertesének megnevezése

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

1. Az Ózd Városi  Önkormányzat,  mint  a  Városi  Stadion tulajdonosa  úgy 
dönt, hogy az ózdi belterületi 8640 hrsz-ú sportingatlan (Városi Stadion) 
meghatározott részeinek bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt egy-
fordulós, alternatív ajánlat lehetőségét kizáró zártkörű pályázatra a leg-
kedvezőbb ajánlatot az Adamovits és társa Kft. (Miskolc, Kazinczy u. 8.) 
nyújtotta be.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elbírálást kö-
vetően az ajánlattevőket 5 napon belül a pályázat eredményéről értesítse. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Ózdi Sportcentrum KHT  ügyveze-
tőjét,  hogy  a 227/SzÜ 61/KH/2007.(IV.12) számú határozatban foglalt 
szempontoknak megfelelően a nyertes pályázóval 30 napon belül szerző-
dést kössön.

4. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul-
na, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem, vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti, az Ózdi Sportcentrum KHT nem köthet szerző-
dést  a további kettő rangsorolt pályázó egyikével sem.

-.-.-

Nagybalyi Géza képviselő távozik a testület üléséről.

10/B.) napirend

Javaslat  a  Városi  Könyvtár  állományának  pályázatos  támogatással  történő 
gyarapítására  hozott  329/SzÜ  65/KH/2007.(IV.12.)  számú  határozat 
módosítására

Boda  István ismerteti,  egy  garanciális  elem  beépítését  tartalmazza  az 
előterjesztés. A költségvetésben évek óta külön keretet biztosítanak a Könyvtár 
állományának gyarapításához. A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja - a 
költségvetési támogatáson felül - a 800 E Ft támogatás biztosítását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

329/SzÜ. 90/KH/2007.(V.3.) számú Határozat

Tárgy: A  Városi  Könyvtár  állományának  pályázatos  támogatással  történő 
gyarapítására  hozott  329/SzÜ  65/KH/2007.  (IV.12.)  sz.  határozat 
módosítása

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

A  329/SzÜ  65/KH/2007.  (IV.12.)  sz.  a  Városi  Könyvtár  állományának 
pályázatos támogatással történő gyarapításáról szóló határozatának 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:
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„2.Az  előterjesztésben  szereplő,  pályázathoz  szükséges  800  ezer  forint 
önkormányzati támogatást a 2/2007. (II.28.) számú költségvetési rendelet 5. 
sz.  mellékletében  szereplő  egyéb  növekedések,  könyvtári  felzárkóztató 
pályázathoz  önerő  címen  biztosítja,  a  már  jóváhagyott  költségvetési 
támogatáson felül.”

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

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

11.) napirend

Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft. társasági szerződésének alapító okirattá történő 
módosítására

Zsolnai Piroska mint az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság titkára elmondja, az 
előterjesztés elfogadását a bizottság egyhangúlag támogatja .

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja a 
határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

343/SzÜ. 91/KH/2007.(V.03.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózdi VÍZMŰ Kft. társasági szerződésének alapító okirattá történő 
módosítása

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

Az Ózdi VÍZMŰ Kft. társasági szerződését a Gt. 166. §-a értelmében alapító 
okirattá kell módosítani. 

Felelős: alapító okirat aláírásáért:
Polgármester

cégbírósági eljárásért:
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető

Határidő: 2007. május 17.
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12.) napirend

Javaslat  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  0451  hrsz-ú  (Drótos-tetői 
adótorony) ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítására

Kovács Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Szalári  István ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság 
egyhangúlag javasolja a határozat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

342/SzÜ. 92/KH/2007.(V.03.) számú Határozat

Tárgy: Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  0451  hrsz-ú  (Drótos-tetői 
adótorony) ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítása

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

1.) Az Ózd Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy az ózdi külterületi 0451 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingat-
lanon elhelyezkedő TV-Rádió adótorony működési  feltételeinek biztosítása 
érdekében folytasson tárgyalásokat az adótorony ingyenes használati jogával 
rendelkező Antenna Hungária NyRt-vel.
A  tárgyalások  során  az  önkormányzati  televízió  működésével,  illetve 
műsorszórásával  kapcsolatos  szakmai  és  önkormányzati  szempontokat, 
valamint  az  ingatlanra  és  az  adótoronyra  készült  igazságügyi  szakértői 
értékbecslés által megállapított értékeket figyelembe kell venni.

2.) A tárgyalások lezárulását követően az adótoronyra és az alatta lévő ingatlanra 
vonatkozó döntési javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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13.) napirend

Javaslat Ózd város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára

Kovács  György elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetett javaslatok alapján 
az alábbi kiegészítést tenné. A melléklet 14. pontjában megfogalmazásra kerülne 
a Krúdy út mellett a Liget út is, illetve 20. pontként bekerülne a Csónakázó tó 
felülvizsgálata, amelyet a területi képviselő indítványozott. Továbbá tekintettel 
arra,  hogy  Farkaslyuk  területi  határát  megállapították,  új  napirendként 
megfogalmazásra  kerülne  Farkaslyuk  területének  településrendezési  tervből 
történő leválasztása. 

Kovács Béla: a bizottságok a főmérnök úr által említett kiegészítésekkel együtt 
fogadták el a határozati javaslatot. Ez egy munkaanyagnak tekintendő, kezdete 
egy  elég  hosszú  és  nem  egyszerű  munkának.  A  bizottságok  egyhangúlag 
támogatták a határozati javaslat elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

14/SzÜ 93/KH/2007. (V. 03.) számú határozat

Tárgy: Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálata

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

A  Képviselő-testület  kinyilatkozza  szándékát  arról,  hogy  Ózd  Város 
Településrendezési  Tervét  a  határozat  mellékletében  foglaltak  szerint  felül 
kívánja vizsgálni. Az ehhez szükséges tervezési munkálatokat és véleményezési 
eljárást meg kell kezdeni.

Felelős: Polgármester
 PH. Műszaki Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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93/KH/2007. (V. 03.) számú határozat melléklete

JAVASLATOK
Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatához

1. 2001. évi LXIV. törvény 39. §-a alapján a 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 
szerint Ózd városban műemléki jelentőségű és műemléki környezetté nyilvá-
nított területek átvezetése,

2. Vasvár-tetőn emlékhely, pihenő – szórakoztató park kialakítása, Vár út terü-
let-felhasználásának vizsgálata,

3. Stadion területrendezése,
4. Sárli-telep piacterület felülvizsgálata,
5. Malom úti ÓZDSZOLG telephely környezetének felülvizsgálata,
6. Búzásvölgy végi szabadidő központ környezetének felülvizsgálata,
7. Régi Bolyki temető (kegyeleti hely),
8. Óvoda út térségében lévő terület rendezése,
9. Táblási temető melletti terület rendezése,
10.Dózsa György úti garázsterület rendezése,
11.Kovács H. Gyula úti homokbánya területének felülvizsgálata,
12. Tormás út végében lévő külterület felülvizsgálata,
13.Gömöri út külterület belterületbe vonás felülvizsgálata,
14. Szentsimon térségében (pl. Krúdy út, Liget út) szabályozás felülvizsgálata, 

(900→600 m2)
15.Cukrászüzem terület-felhasználási egységének módosítása,
16.Csillagvizsgáló terület-felhasználási egységének módosítása,
17.Tesco mögötti átkötő út felülvizsgálata, 
18.Oxigéngyár terület-felhasználásának felülvizsgálata,
19.Bolyki Tamás úton az ún. „kutyafuttató” terület-felhasználásának felülvizsgá-

lata,
20.Csónakázó tó térségének felülvizsgálata,
21. Velence telep építészeti értékei védelmének szabályozása,
22.Egyéb módosítások:

- Kertvárosi lakóterületeken építhető lakóépületek felülvizsgálata,
- Kertvárosi lakóterületek legkisebb területének felülvizsgálata,
- Homlokzat színezések szabályozása (pl. panelprogram).

23. Farkaslyuk  község  területének  a  Településrendezési  Tervből  való 
leválasztása.

-.-.-

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

-.-.-
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14.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Szociális  Szolgáltatástervezési 
Koncepciója felülvizsgálatára

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: mindenki  előtt  ismeretes,  hogy  minden  2000 
fölötti lakosú településen a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 2004. december 31-ig elkészült 
a szolgáltatástervezési koncepció. Ez Ózdon is elkészült és ezt a koncepciót 2 
évente felül kell vizsgálni és aktualizálni. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Az 
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az 
előterjesztés elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

341/SzÜ 94/KH/2007. (V.03.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzatának  Szociális  Szolgáltatástervezési 
Koncepciója felülvizsgálata

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

A  Képviselő-testület  Ózd  Város  Önkormányzatának  Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatát jóváhagyja.

Felelős: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke
Határidő: folyamatos

15.) napirend

Javaslat  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okirata 
módosítására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, hogy a testület 2007. április 12-i ülésén 
döntött  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Szociális  Információs 
Szolgáltatásának  2007.  április  30.  napjával  történő  megszüntetéséről.  Ezért 
szükséges  az  alapító  okirat  módosítása,  hasonlóan  a  következő  napirendhez, 
ahol szintén emiatt kell a módosítást végrehajtani. Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi  Bizottság  mindkét  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 
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Zsolnai Piroska az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság titkáraként mind a jelenlegi, 
mind a következő napirenddel kapcsolatban tolmácsolja a bizottság véleményét. 
Az  előterjesztéseket  megtárgyalták  és  egyhangúlag  javasolják  a  határozati 
javaslatok elfogadását a Képviselő-testületnek.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

218/SzÜ 95/KH/2007. (V.03.) számú határozat

Tárgy: A Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okiratának 
módosítása

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

1.) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ Alapító 
Okirata  módosítását  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
módosított Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal 

2.) Utasítja  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  vezetőjét,  hogy 
gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról. 

Felelős: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ Vezetője
Határidő: 2007. május 31. 

16.) napirend

Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okirata módosítására

Benedek Mihály: az előző napirendnél elhangzottak a bizottsági vélemények és 
mivel nincs több észrevétel, kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

217/SzÜ 96/KH/2007. (V.03.) számú határozat

Tárgy  :   A Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
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A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület a Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okirata 
módosítását  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított 
Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal 

2.) Utasítja  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  mb.  vezetőjét,  hogy 
gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról. 

Felelős: Területi Szociális Gondozási Központ mb. vezetője
Határidő: 2007. május 31. 

17.) napirend

Javaslat Ózd város közművelődési koncepciójára

Boda István: ez előző ülésen már jelezte, hogy a most kerül előterjesztésre ez a 
koncepció. Eddig a testületnek nem volt ilyen, csak közművelődési rendelete. A 
koncepció elkészítésénél nehezítette a munkát a kistérségi feladatok erősödése. 
A koncepció  jogi  hátterét  az  1997.  évi  CXL.  törvény,  a  Magyar  Kulturális 
Stratégia  2006-2020.,  az  Országos  Fejlesztési  Koncepció  és  a  BAZ  Megyei 
Közgyűlés Kulturális Koncepciói adják. Ózd város a fentiek szellemében ezen a 
területen szükséges eddigi lépéseket megtette, működtette a közművelődési és 
közgyűjteményi intézményeket, közművelődési rendeletet alkotott, városi image 
keretet, nemzetközi kapcsolatok keretet, valamint civil keretet is biztosított. Az 
egyházak részére is  külön pénzügyi forrás  áll  rendelkezésre.  Az előterjesztés 
alaposan  bemutatja  szinte  teljes  körűen  az  intézményrendszert.  Elemzi  Ózd 
kulturális életének erősségeit és gyengeségeit, megjelöli a koncepció rövid és 
középtávú céljait.  A rövid távú célok közt jelzi az integrált  Ózdi Művelődési 
Intézmények  létrehozásának  indokait,  amelyek  a  következők:  pénzügyi 
többletkiadások  kigazdálkodása,  intézmények  területi  közelségének 
kihasználása,  meglévő  szakmai  átfedések  kiszűrése,  technikai  eszközök 
hasznosítása, racionálisabb létszámgazdálkodás. Az előterjesztésben felvetődött 
a Városi Művelődési Központ épületének a sorsa. Ezzel kapcsolatban javasolja 
az  anyag,  hogy  továbbra  is  működjön,  de  olyan  feladatokkal,  ami  területi, 
kulturális és városi civil igények kielégítését is biztosítja, tehát odaköltözne a 
Civil Ház. Külön kiemeli, hogy működésében nem rontja az Olvasó pozícióját, 
mindemellett kevés önkormányzati támogatásra szorulna. A Civil Ház magával 
viheti  az  éves 11 M Ft körüli  költségvetését,  saját  bevételként  9-11 M Ft-ra 
számíthat,  ez a  ház működtetésére,  a  kiadásokra szűkösen elég.  A Civil  Ház 
mostani  épületének  hasznosítását  a  jogi  lehetőségek  figyelembevételével, 
pénzügyi szempontokra is tekintettel újra a testület elé kell terjeszteni. A Városi 
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Művelődési Központ alagsorában lévő Internet Kávézó az Olvasóba kerülne. Az 
Ifjúsági Klub és a Hangos Pont működését az Árpád vezér út 22. alagsorába lévő 
176 m2-en, jó színvonalon lehet biztosítani és a fiatalok rendelkezésére állhat. A 
Csendes  Kávézó  működtetésére  pályázatot  javasolnak  kiírni.  A Brassói  Úti 
ÁMK közművelődési  részlege  elsődlegesen iskolák  ellátására  szorítkozna,  az 
egyéb közművelődési  feladatokat  az  Ózdi  Művelődési  Intézmények veszi  át, 
amennyiben  majd  megalakul.  Az  összevonási  javaslat,  a  vezető  –  pályázati 
eljárás lefolytatásáig történő – megbízására, az új létszámtábla bemutatására a 
következő, május végi testületi ülésen tesznek javaslatot, ekkor mutatják be a 
költségvetési  tervezetet  is.  A Művelődési  és  Oktatási,  valamint  a  Pénzügyi 
Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  felvetődött  javaslatok  már  bele 
vannak építve a jelenlegi előterjesztésbe. A bizottság elnökeként úgy gondolja, 
hogy  ez  a  téma  kellően  fontos  és  politikailag  semleges,  vita  után  kéri  a 
Képviselő-testület támogatását. 

Riz Gábor örömtelinek tartja, hogy az Olvasó újra belép a város életébe, hiszen 
eddig  ezt  a  patinás  épületet  nélkülözni  kellett.  A  koncepció  foglalkozik  a 
közművelődés  szerkezetével,  elemzi,  hogy  mik  a  város  erősségei  és 
gyengeségei. Kérdése, a jelenlegi létszámhoz képest milyen változás történik az 
intézményi feladatellátás során? Méltatlannak tartaná, ha a Könyvtár, amely a 
VMK jelenlegi épületének emeletén működik, leköltözne az alagsorba, hiszen 
egy Könyvtárnak fontos lenne a megfelelő fényviszonyok megoldása is.  Úgy 
véli,  megoldható  lenne,  ha  esetleg  csökkentett  m2-en  kerülne  működtetésre. 
Kérése,  ha  lehet,  kerüljön  világítástechnikai  szempontból  jobb  helyre  a 
Könyvtár, mint az alagsor. Megjegyzi, a koncepció készítésénél egy hibás elem 
belekerült  az anyagba. Utánajárt  a Minisztériumnál és kiderült,  hogy Magyar 
Kulturális Stratégia nincs, Kulturális Modernizációs Program van. 

Obbágy  Csaba leszögezi,  a  koncepció  szakmai  tartalma  alapos  és  jól 
áttekinthető.  Az  előterjesztés  összeállítása  az  érintett  vezetők  bevonásával 
történt,  ezért  a  szakbizottsági  ülésen  egy  letisztult  anyag  került  eléjük. 
Megjegyzi, egy-két dolog még tisztázásra vár. Nem világos, hogy a Civil Ház 
jelenlegi  épülete  értékesítésének  van-e  jogi  akadálya,  illetve  a  korlátozott 
feltételek mikor oldhatók fel.  A melléklet bemutatja az intézményrendszerben 
foglalkoztatottak létszámát, de nem ad választ arra, hogy az Ózdi Művelődési 
Intézmények megalakulását követően hány ember kerül az utcára. E nélkül egy 
koncepcióról nem könnyű dönteni. A személyi állomány várható alakulásáról, a 
pénzügyi megtakarítás nagyságrendjéről sem kaptak tájékoztatást. A kérdésre azt 
a választ kapta, hogy a május végi testületi ülésen kap erre választ. A bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy az ÁMK-ban ellátott közművelődési feladatok átveszi a 
Városi Művelődési Központ. Az eredeti javaslatban a bizottsági ülésen szerepelt 
egy  olyan  változat,  hogy  az  Ózdi  Művelődési  Intézmények  megalakulásával 
kerül át ez a feladat. Kéri, hogy ezt a javaslatot támogassa a testület. Javasolta, 
hogy az egyházak kulturális tevékenysége bemutatásra kerüljön a koncepcióban, 
ezt támogatta a bizottság, szerepel is benne. Összegzésképpen elmondja, választ 
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várna  a  Civil  Ház  épületének  értékesítésével,  a  pénzügyi  megtakarítás 
nagyságrendjével,  a  létszámmal,  valamint  az  ÁMK-tól  történő  feladatátvétel 
időpontjával kapcsolatban.

Boda István: kérdésként merült fel, hogy milyen létszámváltozás várható és mi 
lesz a költségekkel. A költségvetésben 15 M Ft zárolásra került, ezt meg kell 
tölteni tartalommal és ez a munka jelenleg is folyamatban van. Hozzáteszi, az 
Önkormányzat  több  pénzzel  támogatja  a  közművelődési  területet,  mint 
amennyire lehetőség lenne. Nyilvánvaló, hogy az Ózdi Művelődési Intézmények 
létrejöttével  bizonyos  szakmai  átfedések,  bizonyos  feladatok  átrendezése, 
létszámcsökkentés  várhatóan  lesz,  de  kár  volna  még  egy  koncepciónál 
lefolytatni  az  ezzel  kapcsolatos  vitát.  A  könyvtárral  kapcsolatban  sokat 
gondolkodtak. Az alapkérdés az volt, hogy a Béke telepen lakik közel 18.000 
ember és ezeknek az embereknek valamilyen kulturális ellátást biztosítani kell. 
Mindenki tudja, hogy pénz nem nagyon van és erre újabb pénzeket nem lehet 
biztosítani.  Ezért  olyan  megoldást  kellett  keresni,  amit  meg  lehet  oldani  a 
közintézményi  pénzekből  és  a  bevételekből.  A  könyvtári  anyag  egy  része 
úgymond „halott” anyag, amit kevésbé kölcsönöznek. Az sem igaz, hogy sorban 
állnának a könyvtárban. Hozzáteszi, felvetődött az iskolába történő kiköltöztetés 
kérdése is, de az iskola messzebb van, kiesik a központi részből. Felvetődött az 
is, hogy a földszintre kerüljön, de az megint nem lett volna jó, hiszen a földszint 
az úgymond bevételszerző helye a Civil Háznak, ott működik a Dzsini Rock & 
Roll  Egyesület,  a  balett,  a  turkálók.  Úgy  gondolták,  hogy  a  turkálók  az 
Olvasóban nem működhetnek,  nem oda  való lenne,  így itt  fog  működni.  Az 
ezekből  bejövő  pénzekből  működne  a  Civil  Ház.  Ezek  alapján  kerülne  az 
alagsorba a Könyvtár, ahol jó a fűtés, jók a körülmények és a megvilágítás is 
biztosított.  Megjegyzi,  az  internet  kávézó  onnan  kiköltözik.  A  könyvtári 
szolgáltatás egy kis része a helyszíni olvasás, jelentős része a könyvforgalmazás. 
Nem tudtak jobb megoldást találni, mint ezt. Felmerült az is, hogy a városnak 
egy központi könyvtára van, kerüljön oda minden, de ettől jobbnak tartották az 
alagsori megoldást. Az Alkotmány út 1. számú épületre vonatkozó hasznosítási 
javaslatot  vissza  kell  hozni  a  testület  elé,  arra  vannak  jogi  feltételek, 
szerződések,  szabályozások.  Kéri,  mint  koncepciót  ezt  fogadják  el,  jobb 
megoldást – főleg a Könyvtárra vonatkozóan – nem tudtak és a részleteket – 
létszámtábla, vezető megbízása stb. – a május végi testületi ülésen vitassák meg. 
Előre jelzi, hogy az Ózdi Művelődési Intézmények létrehozása nem azért történt, 
hogy újabb létszámokat és pénzeket fektessenek bele. 

Malinkó János: a koncepcióról való döntés nem az összevonásról való döntés. 
Az összevonás feltétele, hogy ezt a koncepciót elfogadják. Egy koncepció nem 
szól pénzekről, emberekről, hanem közeli és távoli feladatokról. A feladatokhoz 
kell igazítani az embereket. Nem azt kell megmondani előre, hogy hány embert 
kell  elküldeni,  hanem a feladatokat kell  meghatározni és ehhez annyi embert 
hagyni, akik ezt a munkát el tudják végezni. Az előterjesztésben szerepel, hogy 
az  Olvasó  beindítását  csak  ágazati  pénzből  lehet  megoldani,  nem  lehet 
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többletpénzt ehhez igénybe venni. Köszöni Riz Gábornak a helyesbítést, meg 
fogják  tenni  a  javítást.  Úgy  véli,  az  Általános  Művelődési  Központban 
kiállítások és előadások vannak, ezeket az Olvasó is meg tudja szervezni. 

Benedek  Mihály megköszöni  a  színvonalas  munkát  annak,  aki  részt  vett  a 
koncepció elkészítésében. Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  16  igen szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

340/SzÜ 97/KH/2007. (V.03.) számú határozat

Tárgy: Ózd város közművelődési koncepciója 2007-2013.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. A Képviselő-testület az Ózd város közművelődési koncepciójára 
tett javaslatot elfogadja, a tárgyban az alábbi határozatot hozza.

A kiemelt javaslatok tekintetében:

1.) Ózd Város Önkormányzata az Ózd, Árpád vezér út 29. sz. alatti  ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

1/1.) A jelenleg  az Ózd,  Alkotmány út  1.  sz.  alatt  funkcionáló Civil  Ház 
átköltözik az Árpád vezér út  29.  sz.  alá,  egyben befogadja a Városi 
Könyvtár részlegét és az e-Magyarország pontot.

1/2.) Az  Alkotmány  út  1.  sz.  alatti  épület  hasznosítására  a  támogatási 
szerződésben  rögzített  korlátozó  feltételek  figyelembe  vételével 
javaslatot kell készíteni. 

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

Határidő: értelemszerűen

2.) A  Képviselő-testület  a  közművelődési  és  családi  rendezvények  méltó 
lebonyolítását az alábbi módon biztosítja:

A  rendezvények  helyszíne  a  Városi  Könyvtár  emeleti  rendezvény-  és 
házasságkötő terme marad és az épületben biztosítani  kell  egy kiszolgáló 
helyiséget a Família Szolgálat részére.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
    intézményvezetők

Határidő: folyamatosan
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3.) Ózd  Város  Önkormányzata  az  Olvasóban  lévő  Csendes  Kávézó 
üzemeltetését az alábbiak szerint biztosítja:

Az önkormányzat a kávézót üzemeltetésre meghirdeti és a leendő üzemeltető 
saját  arculatot  alakít  ki  a  helyiségben,  saját  költségén,  a  fenti  funkciók 
betöltésére alkalmas módon.

Felelős: Polgármester
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Városi Művelődési Központ igazgatója

Határidő: értelemszerűen

4.) Ózd Város Önkormányzata a Stúdió Mozi kialakítását az alábbiak szerint 
hajtja végre:

A.) Ha 2008-ban forrásteremtési lehetőség kínálkozik, megvalósul a Stúdió 
Mozi a soros filmforgalmazásban szereplő filmek vetítése mellett „art fil-
mek szelektív vetítésével”, kb. 70 fő befogadására alkalmas helyiségben, 
a jelenleg üzemben lévő mozigépek áttelepítésével. 

B.)Ha rövid távon nem realizálódhat, az esetben 2009/2010-ben teljesülhet a 
feladat.

Felelős: Polgármester
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Városi Művelődési Központ igazgatója

Határidő: értelemszerűen

5.) A  Képviselő-testület  a  Brassói  Úti  Általános  Művelődési  Központban 
ellátott közművelődési feladatokra vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

Az ÁMK által ellátott közművelődési feladatokat megalakulásától átveszi az 
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központja. 

Felelős: Polgármester
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
intézményvezetők

Határidő: értelemszerűen

18.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Nevelési  Tanácsadó Ózd Kistérség  Többcélú  Társulása  által 
fenntartott intézményben történő működtetésére
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Boda István: az előterjesztés az intézményrendszer szerkezeti átalakításán belüli 
további lépést tartalmazza. A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és az elfogadását egyhangúlag támogatja.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

130/SzÜ 98/KH/2007. (V.03.) számú határozat

Tárgy: Ózd Nevelési Tanácsadó Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenn-
tartott intézményben történő működtetése

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

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közoktatás szakellátási feladatait el-
látó Ózd Nevelési Tanácsadó működtetését 2007. július 1-jétől az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása által fenntartott intézmény biztosítsa.

Az intézmény megszüntetéséről - az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulá-
si  Tanácsának döntése  függvényében -  a  soron következő Képviselő-testületi 
ülésen határoz.

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

19.) napirend

Javaslat  a  2006.  CXXVII.  sz.  költségvetési  törvény  5.  számú  mellékletében 
foglalt,  a  helyi  önkormányzatok  által  felhasználható  központosított 
előirányzatok igénybevételéhez szükséges pályázatok benyújtására

Boda István: ilyen  formában még nem volt  ez  az  előterjesztés  a  Képviselő-
testület előtt, de szerencsés gyakorlatnak tartják így komplexen bemutatni, hogy 
a  költségvetési  év  során  hogyan  alakulnak  a  pénzügyi  lehetőségek.  Az 
előterjesztésben szerepelnek azok a témák, amiben lehet pályázni.  Elsőként a 
felzárkóztatás vonatkozásában van lehetőség pályázni, ennek az Árpád Vezér Úti 
Általános Iskola felel meg. A szakmai, informatikai fejlesztésre évek óta lehet 
pályázni, mely tanulólétszámmal, szakmai feladattal arányos. Pályázat nyújtható 
be a minőségbiztosítás, mérés-értékelés, ellenőrzés támogatására. A pályázatot 
külső  szakértő  igénybevételéhez  lehet  benyújtani.  A külső  szakértő  itt  van 
jelenleg,  dolgozik,  készülnek  az  előterjesztések.  A  negyedik  pályázatban 
támogatás igényelhető a teljesítmény-motivációs pályázati alapból. 2008-2009-
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ben  először  kerül  sor  teljesítményértékelésre,  amit  a  testületnek  majd 
bemutatnak.  Azonban  már  egy  évvel  korábban  kezdenék  a  teljesítmény-
értékelést  azért,  hogy a későbbiekben már valamilyen eredményeket lehessen 
prezentálni. Nagyon sok munkát jelent és hierarchiát is fog kialakítani, amely 
rangsornak a végén lévő embereknek javítani kell a munkájukon. Pályázni lehet 
még  egyes  pedagógiai  szakszolgáltatások  támogatására,  amire  a  Nevelési 
Tanácsadó  pályázna.  Végezetül,  támogatás  igényelhető  személygépjármű 
vásárlásához is. A Nevelési Tanácsadónak van egy 9 éves Suzuki gépjárműve, 
ami már teljesen leamortizálódott és ezzel a pályázati lehetőséggel élni akarnak. 
A hat  pályázathoz  önerő  nem szükséges,  25-30  M Ft-ra  számítanak.  Kéri  a 
testület támogatását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

339/SzÜ 99/KH/2007. (V. 03.) számú határozat

Tárgy: A 2006. évi CXXVII. sz. költségvetési törvény 5. sz. mellékletében fog-
lalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirány-
zatok igénybevételéhez szükséges pályázatok benyújtása

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

1.) A 2006. évi CXXVII. sz. költségvetési törvény 5. sz. melléklete alapján az 
alábbi pályázatokat nyújtja be:

- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra,
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásárára,
- Minőségbiztosítás, mérés-értékelés, ellenőrzés támogatására,
- Pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó keresetkiegészítésre. 

Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatására:
- 1 fő szakember képzésére,
- Személygépjármű vásárlására.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. május 15.

2.) A Nevelési Tanácsadó részére személygépjármű vásárlására szóló sikeres pá-
lyázat esetén vállalja a három évig tartó üzemeltetési költségek biztosítását.

Felelős: Polgármester
Nevelési Tanácsadó igazgatója

Határidő: értelemszerűen
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3.) A pályázatok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. május 15.

-.-.-

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

-.-.-

20.) napirend

Tájékoztató Ózd és Kazincbarcika város önkormányzatai között – egészségügyi 
együttműködési  megállapodás  kidolgozása  céljából  –  ideiglenes  bizottság 
létrehozásáról

Kiss  Sándor köszönti  dr.  Eszenyi  Gézát  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház 
igazgatóját.

Benedek Mihály elmondja, az együttműködés célja, hogy növelni lehessen az 
Almási Balogh Pál Kórház ellátási területét, valamint azok a szakmai feladatok, 
amelyek a szolgáltatást igénybe vevők igényelnek az intézménytől, magasabb 
színvonalon kerüljenek ellátásra. Úgy ítéli meg, ha az együttműködés létrejön, 
azzal  a  betegek  járnak  jól.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Kazincbarcikai 
Önkormányzat  képviselők  nélküli  3  fős  szakmai  bizottságot  jelöl  ki  a 
tárgyalások lefolytatására és az előterjesztés elkészítésére. Az ottani bizottság 
tagja  a  Kórház  Főigazgató  Asszonya  és  az  Önkormányzatnál  dolgozó  két 
köztisztviselő. Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatja az elfogadását. 

Nyerges  Tibor véleménye  szerint  az  előterjesztés  szűkszavú  és  homályos. 
Tájékoztatóként  szerepel,  mégis  van  benne  határozati  javaslat.  Nem  tartja 
szerencsésnek, hogy utólagosan hagyják jóvá a bizottság összetételét. Javaslatot 
tett a bizottsági ülésen arra, hogy – mivel az Önkormányzat a tulajdonos – a 
Képviselő-testület  részéről  is  legalább 2  fő  képviselő  vegyen részt  ennek az 
ideiglenes bizottságnak a munkájában. Ennek alapján módosítaná a határozati 
javaslatot  úgy,  hogy  az  első  mondat  változatlanul  maradna  és  utána  egy 
mondatot szúrnának be, miszerint a Képviselő-testület saját tagjai közül 2 fővel 
kibővítené az ideiglenes bizottságot. Egy főre a Polgármester, egy főre pedig a 
Polgári  Összefogás  Ózdért  Képviselőcsoport  tenne  javaslatot.  A  harmadik 
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mondat  is  változatlan  maradna.  Eszenyi  főigazgató  úr  a  bizottsági  ülésen 
igyekezett megvilágítani az együttműködés pozitívumait. Bízik a főigazgató úr 
szakmai  tudásában  és  tudja,  mindent  meg  fog  tenni  annak  érdekében,  hogy 
valóban  olyan  szerződés  kerüljön  a  testület  elé,  ami  a  kórház  és  a  betegek 
érdekét tartja szem előtt. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a megállapodás 
célja a kórházak bevételének növelése. Jobbnak tartaná, ha az lenne benne, hogy 
az  Ózdi  Kórház  bevételének  növelése  a  cél.  Úgy  gondolja,  a  tulajdonosnak 
kötelessége, hogy ilyen jellegű tárgyalássorozatban a kezdetektől részt vegyen. 
Véleménye szerint még most sem volna késő, hogy figyelemmel kísérhessék a 
tárgyalásokat. Kéri, támogassák a javaslatát. 

Kovács Béla úgy véli, ha valaki bízik a szakmaiságban, akkor nem kellene egy 
bizottságban olyan posztot elvárni, amihez nem ért. 

Benedek  Mihály tájékoztatásul  közli,  nem  a  Kazincbarcikai  Önkormányzat 
döntése  után  történt  meg az  ideiglenes  bizottság  összeállítása,  hamarabb jött 
létre Ózdon a bizottság, minthogy Kazincbarcika döntött volna. A szakbizottsági 
ülésen  is  elmondta,  hogy  a  szakmai  hozzáértést  tekintette  fontosnak  az 
ideiglenes bizottság összeállításánál. Úgy gondolja, a Képviselő-testületnek lesz 
lehetősége politikai vitát folytatni, amikor a bizottság által elkészített anyagot 
véleményezi.  Úgy  ítéli  meg,  hogy  a  fenntartónak  nem  kell  a  részletekben 
elmerülnie, hanem az elé letett javaslatról kell majd döntenie. Ezeket figyelembe 
véve úgy gondolja, a testület nem fogja támogatni a módosító indítványt. 

Kiss  Sándor kéri  a  szavazást  a  Nyerges  Tibor  által  tett  módosító  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  7  igen,  13  nem szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  a 
módosító indítványt nem fogadja el.

Kiss Sándor kéri a szavazást az eredeti határozati javaslat elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 15 igen, 5 nem szavazattal,  2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

335/SzÜ 100/KH/2007. (V.03.) számú határozat

Tárgy  :  Tájékoztató  Ózd  és  Kazincbarcika  város  önkormányzatai  között  - 
egészségügyi  együttműködési  megállapodás  kidolgozása  céljából  - 
ideiglenes bizottság létrehozásáról 

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
határozatot hozta: 
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A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  Ózd  és  Kazincbarcika  város 
önkormányzatai  az  egészségügyi  együttműködési  megállapodás  kidolgozása 
céljából ideiglenes bizottságot hozott létre.  
Felkéri  Ózd  Város  Polgármesterét,  hogy  a  bizottság  által  előkészített 
együttműködési megállapodás, illetve szerződés tervezetét a Képviselő-testületi 
ülésre terjessze elő. 

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. június 30. 

21.) napirend

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

Fazekas Zoltán örömteli bejelentést tesz, miszerint a jelentésben még a közmun-
kaprogram pályázat beadási szinten szerepel, azóta azonban megszületett a dön-
tés és nyert a Kistérségi Társulás munkaszervezete. Ez alapján az ÓZDSZOLG 
Kht. 69 főt foglalkoztathat 6 hónapon keresztül.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

79/SzÜ 101/KH/2007. (V.03.) számú határozat

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

A Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló jelentést elfogadja.

-.-.-

Kiss  Sándor tájékoztatja  a  testületet,  hogy  van  egy  határozat,  amely  a 
Polgármester Úr szabadságára vonatkozik, kéri a szavazást ennek a határozati 
javaslatnak az elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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261/SzÜ 102/KH/2007.(V.3.) számú Határozat

Tárgy: Benedek  Mihály  polgármester  fizetett  szabadsága  igénybevételének 
engedélyezése

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi Benedek Mihály polgármesternek 
a 2007. évre áthozott fizetett szabadságából

2007. május 14-18. napja között 5 nap

igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

-.-.-

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

-.-.-

22.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Fazekas  Zoltán: az  SZMSZ  legutóbbi  módosítása  lehetővé  teszi 
képviselőcsoport  megalakulását.  Bejelenti,  hogy  április  24-én  a  Polgári 
Összefogás Ózdért Önkormányzati Képviselőcsoport 6 képviselővel megalakult. 
Egyúttal  megkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  SZMSZ-t  egységes 
szerkezetben kapják már meg a képviselők, valamint a honlapon is aktualizálják. 
A képviselőcsoport nevében egy észrevételt tenne. A Polgármester úr az elmúlt 
testületi ülésen jelezte, hogy a gazdasági programot 6 hónapon belül elő kell 
terjeszteni  és  elfogadni  a  megalakult  testületnek.  A 6 hónap elmúlt  és  mivel 
nincs meg a program, nem tesznek eleget az Ötv-nek. A Polgármester úr akkor 
indokként  elmondta,  hogy  nincsenek  meg  azok  a  nagy  projektek,  amelyek 
forrásokat  biztosíthatnak  a  gazdasági  program  megvalósításához.  Úgy  véli, 
ennek  fordítva  kellene  működnie,  először  tervezni  kell  célokat,  kitűzni  a 
meglévőket,  felülvizsgálni  a továbbiakat  és  utána a forrásokat  megkeresni.  A 
Képviselőcsoportjuk  nem  fogadja  el,  hogy  nincs  ciklusprogramja  az 
Önkormányzatnak. 
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Benedek  Mihály elmondja,  az  SZMSZ  aktualizálása  folyamatban  van,  a 
képviselőkhöz  történő  eljuttatása  meg  fog  történni  valószínűleg  elektronikus 
adathordozón a terjedelmére tekintettel és a honlapon is ki fogják cserélni. A 
gazdasági programmal kapcsolatban jelzi, hogy nemcsak a pályázatok meg nem 
jelenése miatt nem készült még el, hanem azért is, mert megrendelte az Ózdi 
Kistérség fejlesztési stratégiájának aktualizálását, amely május 20-ra elkészül. 
Fel  fogja  keresni  a  Regionális  Fejlesztési  Ügynökséget  egyeztetés  céljából, 
hiszen  manapság  már  úgy  van,  hogy  előbb  meghatározzák,  mit  szeretnének 
megvalósítani és arra kérik a pályázat kiírását. Már nem fordítva működik, hogy 
szemezgethetnek a pályázatok között. A pályázatok megrendelését le kell adni a 
Fejlesztési Ügynökségre, hogy mit szeretnének megvalósítani és a kettő így fog 
találkozni. Emlékeztet mindenkit arra, hogy 2002-ig nem is volt programja Ózd 
városnak,  amely  elfogadásra  került  volna.  2002-2006.  volt  az  a  ciklus,  ahol 
először a testület elfogadott egy ilyen programot. Már az előző ülésen is mondta, 
hogy vagy a május végi, vagy a június eleji testületi ülésen előterjesztésre kerül 
egy megalapozott ciklusprogram. 

-.-.-

Nyerges  Tibor személy  szerint  is  és  sok  ózdi  polgár  nevében  is  szeretné 
elismerését  kifejezni  Jegyző  Úrnak  az  Okmányiroda  dolgozóinak  magas 
színvonalon  végzett  munkájáért.  Jó  ütemben,  gyorsan,  jól  szervezetten 
tevékenykednek és valóban azt tapasztalható, hogy az ott dolgozók profik, jól 
értik a dolgukat és ügyfélbarát módon állnak az ügyfelek rendelkezésére. Egy 
dolog van, ami kifogásolható, hogy az eljárási díjat az ügyfél csak a postán tudja 
befizetni, így két részre szakad az ügyintézés, hiszen először meg kell szerezni a 
csekket, befizeti, majd visszajön és kezdheti újra az ügyintézést. Javaslata, hogy 
Jegyző úr vegye fel  a kapcsolatot  a Posta helyi  képviselőivel  egy pénzfizető 
terminál  ide  telepítése  érdekében,  amelyet  az  Okmányirodában,  vagy  az 
Okmányiroda mellé helyeznének el. Ezt megvalósíthatónak tartja és kéri, hogy a 
tárgyalások eredményéről adjon Jegyző úr tájékoztatást. 

dr.  Almási  Csaba megköszöni  Nyerges  Tibornak  a  dicsérő  szavakat.  Az 
Okmányiroda tevékenysége az egyik legleterheltebb tevékenység,  tekintve az 
állandó  ügyfélfogadást.  A minőség  azóta  javult  a  személyi  összetételen  túl, 
amióta megkapták a Hivatal régi szárnyában lévő nagy tanácstermet, amelyet át 
tudtak alakítani  Okmányirodává.  Ami az eljárási  díj  befizetését  illeti,  Jegyző 
úrral együttesen meg fogják vizsgálni a lehetőségeket,  a  Postával felveszik a 
kapcsolatot.  Ezzel  jelentősen segíthetnék az ügyfelek ügyintézését.  Már nagy 
segítség lenne, ha az OTP-be is be lehetne fizetni az illetéket.

-.-.-

33



Benedek Mihály mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a munkát és a mai 
ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós           Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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