
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 29-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

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

Távol voltak: Bárdos István, Erdősi János, Tóth Melinda képviselők 

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Fejér Levente aljegyző, jogtanácsos
Sóskutiné Újpál Melinda PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási 

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

helyettese
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
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
dr. Kormos Imre ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottság elnöke
Szabó Gáborné ÓZDSZOLG Kht. könyvvizsgálója
Lázár Lajos Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Varga Gyula Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Veres Zoltán Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
Bellér László Ózdi SPORTCENTRUM Kht. Felügyelő 

Bizottság elnöke
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Pappné Szalka Magdolna Városi Művelődési Központ vezetője
Bánfalvi Lászlóné Városi Könyvtár igazgatója
Dobossy László Városi Múzeum igazgatója
Barczi Orsolya Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
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Benedek Mihály az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Bárdos 
István  és  Erdősi  János  előre  jelezte  –  betegség  miatt  -  ülésről  történő 
távolmaradását;  Riz  Gábor  és  Tartó  Lajos  pedig  később  kapcsolódik  be  a 
munkába. Elmondja továbbá, hogy Tóth Melinda képviselő távolmaradását előre 
nem jelezte. Módosító javaslatot tesz a kiküldött napirendi pontokhoz. Javasolja 
a 22.)-23.) napirendi pontok felcserélését, valamint 30/A.) napirendként felvenni 
a  „Javaslat  a  2007.  évi  önkormányzati  közhasznú foglalkoztatás  és  saját  erő 
felhasználásáról szóló 29/KH/2007.(II.27.) számú határozat módosítására” című 
és 21/A.) napirendi pontként a „Javaslat a Közrendvédelmi Bizottságot érintő 
személyi kérdésekre” című előterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy a 12.)-
21/A.) napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják, tekintettel arra, hogy a 
nyilvános ülésen történő tárgyalásuk személyiségi jogokat érintenek, valamint a 
napirendek érintettjei írásban úgy nyilatkoztak, hogy zárt ülés keretében kérik a 
napirendek  megtárgyalását.  Kéri,  szavazzanak  a  módosításokkal  együtt  a 
napirend elfogadásáról.

(Tartó Lajos képviselő megérkezett az ülésre)

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (……) számú rendelet-tervezete a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló módosított 
21/2002. (VI.26.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

2.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Kht. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

3.) Az  ÓZDSZOLG  Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

4.) Beszámoló a 2006. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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5.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2007. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

6.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti – a 
2007.  évi  városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó  – 
Megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

7.) Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2006.  évi 
tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg megállapítására,  üzleti  jelentés és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

8.) Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és üzleti jelentés 
jóváhagyására, a 2007. évi üzleti terv elfogadása

Előterjesztő: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

9.) Javaslat  az  Ózdi  Sportcentrum  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
egyszerűsített  éves  beszámolójának elfogadására,  a  2007.  évi  üzleti  terv 
meghatározására 

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

10.)Az  Ózdi  Sportcentrum  Közhasznú  Társaság  Közhasznúsági  jelentése  az 
alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

11.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht. 
közötti  megállapodás  2007.  évi  jóváhagyására  és  ezzel  kapcsolatban  az 
alapító okirat módosítására 

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

12.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetője  részére  2006.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, és a 2007. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester
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13.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

14.) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője  részére 
2006. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és 2007. 
évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

15.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

16.) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  könyvvizsgálójának 
újraválasztására

Előterjesztő: Polgármester

17.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére 2006. évre 
kitűzött  prémiumfeladatok  teljesítésének  értékelésére  és  2007.  évi 
díjazására

Előterjesztő: Polgármester

18.) Javaslat  az  Ózdi  Víz-  és  Csatornamű  Kft.  Felügyelő  Bizottságának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

19.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetőjének díjazására

Előterjesztő: Polgármester

20.) Javaslat  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  Felügyelő  Bizottságának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

21.) Javaslat  az  elővásárlási  joggal  érintett  önkormányzati  bérlakások 
értékesítésére irányuló kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
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21/A.) Javaslat a Közrendvédelmi Bizottságot érintő személyi kérdésekre

Előterjesztő: Polgármester

22.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési szerv alapítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

23.) Javaslat  az  Ózdi  Városi  Múzeum,  Városi  Könyvtár,  Városi  Művelődési 
Központ költségvetési szervek megszüntetésére

Előterjesztő:  Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

24.) Javaslat kulturális szakemberek továbbképzésére 

Előterjesztő:  Művelődési és Oktatási Bizottság  elnöke

25.) Javaslat a rövid lejáratú, folyószámlahitel keretösszegének módosítására

Előterjesztő: Polgármester

26.) Javaslat  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak 2006. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Előterjesztő: Ózd város Jegyzője

27.) Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2007. évi 
támogatására

Előterjesztők:               Pénzügyi Bizottság elnöke
Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke
Lakásügyi és Társadalmi Bizottság elnöke

28.) Javaslat az ózdi 10.051/2 hrsz-ú (3600 Ózd, Bánszállás tp. 38. szám) nem 
lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati bérlakássá nyilvánítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

29.)Javaslat  a  „Vasvár”  emlékhely  kialakítását  megelőző  próbafeltárás  és 
kutatás-előkészítés finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatásra

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester
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30.)Javaslat  az  ózdi  belterületi  7617/3  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanra beérkezett vételi kérelem elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

30/A.) Javaslat a 2007. évi önkormányzati közhasznú foglalkoztatás és saját erő 
felhasználásáról szóló 29/KH/2007.(II.27.) számú határozat módosítására

Előterjesztők: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke

31.) Tájékoztató az ÓZDSZOLG Kht. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 
bérlemények 2006. évi bevételeiről, s azok felhasználásáról 

Előterjesztő:ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

32.)Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedésekről

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

33.)Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedésekről

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője

34.)Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedésekről

Előterjesztő:  Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

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

Előterjesztő: Polgármester

36.)  Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
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1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2007.  (……)  számú  rendelet-tervezete  a 
háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  a  fogorvosi  körzetekről  szóló  módosított 
21/2002. (VI.26.) számú rendelet módosításáról

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  az  előterjesztés  elfogadását  3  igen,  1  nem  szavazattal 
támogatja.  A bizottsági  ülésen  ennek  a  napirendnek  a  tárgyalása  nem kevés 
hangsúlyt és szerepet kapott. Hozzáteszi, az előző ciklusban a bizottsági tagok 
kihelyezett  ülés  keretében  megnézhették  a  somsályi  rendelőt,  mivel  a 
helyettesítések,  a  forgalmi,  pénzügyi  kihatások  sok  gondot  okoztak  az 
önkormányzatnak.  A mostani  bizottsági  ülésen  a  területi  képviselő  nem volt 
jelen,  de  az  előterjesztést  megkapta,  amelyet  többször  egyeztettek  vele.  A 
bizottság egyértelműen megfogalmazta  miért  van szükség a  somsályi  körzeti 
orvosi rendelő bezárására, illetve a rendelet módosítására.

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

Nyerges  Tibor kijelenti,  a  bizottsági  ülésen  nem  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.  Furcsának  tartotta,  hogy  Hódoscsépány-Somsály  területi 
képviselője  a  napirendhez  meghívottak  között  nem  szerepelt,  másrészt  elég 
gyakran  hallják  a  vezetés  részéről,  hogy  a  peremterületek  felzárkóztatása 
kiemelt  cél.  Úgy  gondolja,  ez  egy  rendelő  bezárásával  nincs  igazán 
összhangban.  Harmadrészt  azért  sem  támogatta,  mert  ha  erről  a  körzetről 
lemondanak,  nem  valószínű,  hogy  legközelebb  lehetőséget  ad  az  OEP  a 
finanszírozására.  Az  előterjesztők  az  épület  megromlott  állagára  hivatkoztak 
elsősorban.  Szerinte  a  somsályi  iskola  bezárása  szintén  nincs  szinkronban  a 
vidék-,  illetve  a  peremterületek  fejlesztésével.  Szerinte  az  iskola  épülete 
megfelelő  lett  volna  a  rendelő  kialakítására.  Az  osztályvezető  elmondta  a 
bizottsági ülésen az érveket, de mivel nem volt lehetősége a területi képviselőt 
meghallgatni, most az ő véleményétől teszi függővé, hogy a témáról hogyan fog 
dönteni.

Tóth Csaba elmondja, olyan döntések érik a területét, amelyek nehéz helyzetbe 
hozzák őt is és ezáltal az önkormányzatot is. Több bizottsági ülésen is elmondta, 
hogy a rendelő nagyon rossz állapotban van. Lakossági fórumot is tartott, ahol 
ismertette a bezárás mellett  szóló érveket;  ezeket  részben elfogadták részben 
nem. Kéri, döntsön a testület a kérdésben.
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Benedek Mihály három gondolatot tesz az elmondottakhoz. A somsályi körzeti-
háziorvosi  állás  évek óta  betöltetlen.  Most  sikerült  egy olyan állandó orvost 
találni a körzetbe, aki abban az esetben vállalja el a megbízást, ha a somsályi és 
a csépányi körzetből  egyet  hoznak létre.  A képviselő úrral ezt  megbeszélték. 
Ismerteti,  már  januárban  is  tervezték,  hogy  napirendre  tűzik  a  rendelet-
tervezetet. Akkor a területi képviselő azt kérte, hogy még ne tárgyalják, mert 
szeretne a lakókkal beszélni. A legkellemetlenebb helyzetben a képviselő úr van. 
Úgy  ítéli  meg,  ha  egy  állandó  háziorvosi  körzetet  sikerül  kialakítani,  akkor 
belátják az ott élők, hogy ez az egy megoldás létezik a háziorvosi szolgáltatás 
nyújtására.  Az  ügyosztály  és  a  bizottság  alaposan  mérlegelt.  Azt  szeretné, 
hogyha  az  önkormányzat  anyagi  lehetőségei  engedik,  akkor  a  későbbiek 
folyamán  egy  felszerelt  rendelőt  lehessen  kialakítani,  hogy  ne  kelljen  a 
Somsályiaknak Hódoscsépányra beutazniuk. Lehet,  hogy 4-5 év múlva olyan 
helyzetbe kerül az önkormányzat, hogy meg lehet oldani. Az is elképzelhető, 
hogy nem a beteg fog utazni, hanem az orvos. Ezek tükrében kéri, szavazzanak 
a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
13/2007.(V.30.) számú rendeletét

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
a fogorvosi körzetekről szóló módosított  

21/2002.(VI.26.) számú rendelet módosításáról  

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Egészségügyről  szóló 
1997.  évi  CLIV.  tv.  152.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
módosított Ózd Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetekről szóló 21/2002. (VI. 26.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) 
az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A R. 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
 

2. §
A R. 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. §
A R. 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

4. §
Záró rendelkezések

1.) A jelen rendelet 2007. július 1. napjától lép hatályba.  
2.) Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a 20/2004. (V. 

20.) számú rendelet.
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2.) napirend

Beszámoló az ÓZDSZOLG Kht. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

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

Fazekas  Zoltán elmondja,  sorozatban  önkormányzati  cégek,  társaságok  éves 
mérlegbeszámolóját tárgyalják. Megjegyzi,  a magyar gazdaság általános rossz 
állapota  meghatározza  az  önkormányzati  társaságok  helyzetét  is.  Az 
ÓZDSZOLG  Kht.  esetében  pl.  látható,  hogy  több,  mint  200  M  Ft-os 
önkormányzati és 70 M Ft-os központi támogatás volt szükséges ahhoz, hogy 
minimális  veszteséggel  tudja  zárni  az  évet.  Ez  azt  is  jelenti,  hogy  az 
önkormányzatnak kell  a  cég veszteségét  pótolnia.  Erre  utal  a  Kht.  2007.  évi 
terve is, amely 240 M Ft-os önkormányzati támogatást tartalmaz. A beszámoló 
5. oldala szerint az egyéb követeléseknél a legnagyobb tételt az okozza, hogy a 
humán  erőforrás  pályázat  még  nem  zárult  le,  így  több,  mint  8  M  Ft  a 
kintlévőség. Az üzleti jelentésben viszont – amely 2006. december 31-i állapotot 
mutat  –  3,8  M Ft  szerepel.  Kérdése,  melyik  számadat  a  helyes?  Megemlíti, 
nemcsak az ÓZDSZOLG Kht-t, hanem más intézményt, szervezetet is hátráltat a 
pályázati  lehetőségek  késedelmessége,  az  uniós  pályázati  pénzek  kifizetése. 
Több projektet megvalósító szervezet csődbe vagy csődközeli állapotba került. 
Kéri, jelezze ezt a problémát az illetékesek – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
minisztérium - felé a polgármester.

Obbágy  Csaba akár  lakossági  oldalról  is  felvethető  probléma  szerinte  az 
állategészségügyi  szolgáltatással  –  gyepmester  –  kapcsolatos  esete.  Péntek 
délután értesítést kapott, hogy az Uraj patakban állati tetem van. Bejelentést tett, 
amire azt a választ kapta, hogy a gyepmester munkaideje 14.00 órakor lejárt. A 
tetemet keddig nem is szállították el. Jónak tartaná, ha az ÓZDSZOLG Kht. a 
hétvégi ügyeletet megoldaná. Másik észrevétele,  hogy a Kht. 7 fő nyugdíjast 
alkalmazott 2006-ban. Úgy gondolja, az önkormányzat azon kívánalma, hogy a 
nyugdíjas foglalkoztatást mellőzni kell, minden önkormányzati cégre igaz kell 
legyen.  A Sajóvárkonyi  területtel  összefüggésben  az  első  lakossági  fórumot 
megtartotta Szalári István, ahol ő is jelen volt, és ahol mindketten kijelentették, 
hogy a terület érdekeit szem előtt tartva együtt fognak működni. A 6.) napirendi 
pont előterjesztésében kéri módosítani a Sajóvárkonyi választókerület számát 9-
esre.
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

60/SzÜ. 105/KH/2007.(V.29.) számú Határozat

Tárgy: Beszámoló az ÓZDSZOLG KHT 2006. évi tevékenységéről. 
A mérleg megállapítása és eredmény-kimutatás jóváhagyása

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

Az ÓZDSZOLG KHT 2006. évi éves beszámolóját, mely 

267.871 e Ft-os mérlegfőösszeget és
-   1.637 e Ft-os mérleg szerinti eredményt

tartalmaz, jóváhagyja.

A 2006. évi mérleg szerinti eredmény 2007.  január 1-jén az eredménytartalékba 
kerül átvezetésre.

A Kht ügyvezetője a 2006. évi Éves beszámolót és a Kiegészítő mellékletet az 
illetékes  cégbíróságnak,  valamint  az  Igazságügyi  Minisztérium 
Cégnyilvántartási  és  Céginformációs  szolgálatának  megküldi  és  a  2006.  évi 
Társasági adó bevallását az illetékes adhatóságnak benyújtja.

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

3.) napirend

Az  ÓZDSZOLG  Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság megfelelőnek találta  a 
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jelentést, a mérlegbeszámolóból egyenes következtetéseket von le. Egyhangúlag 
támogatják elfogadását.

Benedek  Mihály a  határozati  javaslat  1.)  pontjában  javasolja  elhagyni  a 
„melléklet szerint” kifejezést. Ezáltal a pont így hangzik: „Az ÓZDSZOLG Kht. 
közhasznúsági jelentését jóváhagyja”. Kéri, a módosítással együtt szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

21/SzÜ. 106/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Az  ÓZDSZOLG Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd Városi 
Önkormányzat részére

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

1.) Az ÓZDSZOLG Kht. közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

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

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) napirend

Beszámoló a 2006. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja a 
beszámoló  elfogadását.  A  bizottsági  ülésen  megállapították,  hogy  az 
ÓZDSZOLG Kht. a területi képviselőkkel folyamatosan kapcsolatot tart, ennek 
köszönhetően  a  képviselők  részéről  különösebb  hozzáfűzni  való  a 
beszámolóhoz nem érkezett.

23



Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

60/SzÜ. 107/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy : Beszámoló a 2006. évi városüzemeltetési feladatok végrehajtásáról

Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  tárgyi 
előterjesztést és az abban foglaltakat elfogadta.

5.) napirend

Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2007. évi üzleti tervének elfogadására

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  üzleti  tervet 
megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja a megfogalmazottakat.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

60/SzÜ. 108/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG KHT 2007. évi üzleti tervének elfogadása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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A Társaság  2007.  évi  üzleti  tervét  a  jelen  határozat  mellékletében  foglaltak 
szerint jóváhagyja.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője
Határidő: 2007. december 31.

6.) napirend

Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti – a 2007. 
évi  városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó  –  Megállapodás 
jóváhagyására

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Úgy  gondolja,  a  megállapodás  egy 
keretet biztosít a két fél közötti tevékenység-megosztásra. Az ÓZDSZOLG Kht. 
eddig  is  rugalmasan  kezelte  a  megállapodást,  szükség  esetén  aktualizálni 
lehetett. 

Fazekas  Zoltán kérdése  a  megállapodás  5.  számú mellékletével  kapcsolatos, 
amely  sok  egyéb  feladat  mellett  tartalmazza  a  parkolók  takarítását  is.  A 4. 
oldalon  szerepel  a  Vasköz  úti  parkoló  takarítása.  Kérdése,  mivel  ez  fizetős 
parkoló, nem az üzemeltető cég feladata lenne a takarítás? Úgy gondolja, ez így 
nem képezi a megállapodás részét.

Benedek Mihály elmondja, az ÓZDSZOLG Kht. megfelelő díjazás ellenében 
vállalata a fizető parkolók takarítását, amelyet egy versenytárgyalás során nyert 
el.

Fazekas Zoltán hangsúlyozza, csak a Vasköz úti szerepel az anyagban, az összes 
többi nem. 

dr. Szemere Endre ismerteti, a parkolónak az egyik része nem fizetős, ezért kell 
a Kht-nak takarítania. Azért szerepel az előterjesztésben úgy, hogy „Vasköz út”, 
mert nem akarták az anyagban megbontva szerepeltetni.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  19 igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:
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63/SzÜ. 109/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Ózd Városi  Önkormányzat  és  az ÓZDSZOLG Kht.  közötti  2007.  évi 
városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó  –  Megállapodás 
jóváhagyása

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

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  Ózd  Város 
Önkormányzata  és  az  ÓZDSZOLG Kht.  közötti  2007.  évi  városüzemeltetési 
feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

7.) napirend

Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztés 
elfogadását.  A Kft.  meglehetősen mozgalmas évet  zárt,  az  ehhez  kapcsolódó 
felmerült problémákat jól oldotta meg.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

356/SzÜ. 110/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló az Ózdi Távhő Kft. 2006. évi tevékenységéről. 
A  mérleg  megállapítása,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás 
jóváhagyása, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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1.) Az Ózdi Távhő Kft. 2006. évi beszámolóját
1.302.530 E Ft mérleg főösszeggel,
       6.852 E Ft adózott eredménnyel,

jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület  a  6.852  E  Ft  nyereségből  6.000  E  Ft  osztalékként 
történő felhasználásával, 852 E Ft eredménytartalékba helyezésével egyetért. 

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

3.) Az Ózdi Távhő Kft. 2007. évi gazdálkodási célkitűzéseit jóváhagyja. Felhívja 
az  Ózdi  Távhő  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szükséges  intézkedések 
végrehajtásának megtételére.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen

8.) napirend

Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  az  eredménykimutatás  és  üzleti  jelentés 
jóváhagyására, a 2007. évi üzleti terv elfogadása

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  VÍZMŰ  Kft. 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását egyhangúlag javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

71/SzÜ. 111/KH/2007. (V.29.) számú határozat 

Tárgy: Az Ózdi Vízmű Kft 2006. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása és a 
2007. évi üzleti terv elfogadása

Ózd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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1.) Az Ózdi Vízmű Kft 2006. évi beszámolóját 
772 411 e Ft mérleg főösszeggel

    5 370 e Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja. 
A  Képviselő-testület  az  5  370  e  Ft  eredmény  tartalékba  helyezését 
jóváhagyja. 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft ügyvezető igazgatója 
Határidő: 2007. május 31. 

2.) A Társaság 2007. évi üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft ügyvezető igazgatója 
Határidő: folyamatos 

9.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Sportcentrum  Közhasznú  Társaság  2006.  évi  egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadására, a 2007. évi üzleti terv meghatározására 

Kovács  Béla elmondja,  a  SPORTCENTRUM  Kht.  javaslatát  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési 
és –üzemeltetési Bizottság megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja.

Varga  Gábor ismerteti,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Obbágy Csaba elmondja,  a  2007.  évi  üzleti  tervben nem talált  a  salakmotor 
pálya létrehozásával kapcsolatos megjegyzést vagy bevételi tervet.

Veres Zoltán ismerteti, egy hónappal ezelőtt dőlt el a pályázat sorsa, ezért nem 
tudtak még erre vonatkozó terveket készíteni.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

355/SzÜ. 112/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  2006.  évi  egyszerűsített  éves 
beszámolójának elfogadása, a 2007. évi üzleti terv meghatározása.
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Ózd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
22 307 E Ft mérleg főösszeggel
     505 E Ft mérlegszerinti eredménnyel (nyereség)

jóváhagyja.

2.) Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2007. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

10.) napirend

Az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság Közhasznúsági jelentése az alapító 
Ózd Városi Önkormányzat részére

Varga Gábor elmondja, az Ifjúsági és Sport Bizottság a közhasznúsági jelentést 
megtárgyalta, elfogadását javasolja.

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  jelentést  formailag 
megfelelőnek talált, elfogadásra javasolja a testület részére.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

64/SzÜ. 113/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi  Sportcentrum Kht.  közhasznúsági  jelentése az  alapító  Ózd 
Városi Önkormányzat részére

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

Ózd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sportcentrum Kht. 
2006. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.
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Felelős:    Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő:  értelemszerűen

11.) napirend

Javaslat  az Ózd Városi  Önkormányzat  és  az Ózdi  Sportcentrum Kht.  közötti 
megállapodás 2007. évi jóváhagyására és ezzel kapcsolatban az alapító okirat 
módosítására 

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

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  határozati  javaslat 
elfogadását támogatja.

Nyerges  Tibor elmondja,  a  megállapodás  1.  pontjában  szerepel  hogy  a  Kht. 
sporttal összefüggő igazgatási feladatot végez. Kérdése, az igazgatási szó helyén 
való-e ebben az esetben vagy kifejezetten a hivatalra vonatkozik?

dr.  Fejér  Levente válaszában  elmondja,  a  sporttal  kapcsolatban  nemcsak 
szervezési,  hanem igazgatási  feladatok is  merülnek fel.  Amikor létrehozta  az 
önkormányzat a társaságot, tulajdonképpen igazgatási feladatokkal is megbízta. 

Nyerges Tibor kéri, 1-2 példával támasszák alá milyen igazgatási feladatot lát el 
egy közhasznú társaság.

Veres  Zoltán nem  tudja  pontosan  mire  kíváncsi  a  képviselő  úr,  ezért  kéri, 
keresse fel a Kht-nál, ahol kellő felvilágosítást fog adni.

dr.  Fejér  Levente példaként  említi,  hogy  az  önkormányzati  költségvetés 
bizonyos  feladatokra  bizonyos  összegeket  ad,  ennek  elosztása  helyi 
önkormányzati igazgatási feladat. 

Benedek Mihály hozzáteszi, a későbbiek során más egyéb igazgatási feladatot is 
lehet majd a Kht-nál találni.

Nyerges Tibor kérdése, esetleg nem irányítási feladatot akartak írni? 

Benedek  Mihály szerint  lehet,  hogy  Nyerges  úr  jogi  végzettségét  tekintve, 
jobban ismeri az ide vonatkozó jogszabályi részeket, mint az aljegyző úr. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

65/SzÜ. 114/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzata  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  közötti 
megállapodás 2007. évi aktualizálása és ezzel kapcsolatban az alapító 
okirat módosítása

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

1.) Ózd  Város  Önkormányzata  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  közötti 
megállapodás  2007.  évi  aktualizálását  elfogadja.  Felhatalmazza  a 
polgármestert  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  jelentő  megállapodás 
aláírására.

2.) Felhatalmazza  a  polgármestert  az  első  pontban megjelölt  megállapodással 
összefüggésben és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 336. § (2) 
bekezdésében  foglaltakkal  összefüggésben  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht. 
alapító okiratának – amely jelen határozat 2. számú mellékletét jelenti – és az 
alapító okirat egységes szerkezetének aláírására.

3.) Felkéri az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetőjét, gondoskodjon a változással 
kapcsolatos okiratoknak cégbírósághoz való benyújtásáról.

Felelős: A megállapodás és az okiratok aláírásáért: Polgármester
A változással kapcsolatos okiratok cégbírósághoz való benyújtásáért: 

a társaság ügyvezetője
Határidő: azonnal

1. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., 
képviseli: Benedek Mihály polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az 
Ózdi  Sportcentrum  Kht. (3600  Ózd,  Bolyki  főút  4.,  képviseli:  Veres  Zoltán 
ügyvezető,  továbbiakban:  Kht.)  között  az  alulírott  helyen  és  napon  az  alábbi 
feltételekkel:

1. Felek  egybehangzólag  kinyilatkozzák,  hogy  a  Kht.  az  alábbiakban  felsorolt,  a 
sporttal  összefüggő  igazgatási,  szervezési,  vagyonkezelési  feladatait  Ózd  város 
lakossága  közös  szükségleteinek  kielégítése  érdekében  végzi.  Ezen 
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tevékenységeket a Kht. elsődlegesen nem a bevétel és nyereség elérése érdekében 
folytatja,  hanem  alaptevékenységként  és  azt  ellenértéknek  nem  minősülő 
önkormányzati támogatásból finanszírozza.

2. A  Kht.  a  feladatai  ellátásához  szükséges  vagyontárgyakat  Ózd  város 
Önkormányzatától kezelésre, üzemeltetésre a 403/SzÜ/243/KH/2003. (XI.20.) ill. a 
117/KH/2004. (VI. 24.) sz. határozatban foglaltak alapján leltár szerint térítési díj 
nélkül  átvette.  Az üzemeltetésre átadott  ingatlan vagyon összesítését  az 1/a.  sz. 
melléklet,  az  üzemeltetéshez  szükséges  berendezéseket  az  1/b.  sz.  melléklet 
tartalmazza.
A vagyon kezelésének, üzemeltetésének, illetve a sporttal összefüggő szervezési, 
vagyonkezelési  feladatok  finanszírozásának  kötelezettsége  a  tulajdonos 
Önkormányzatot terheli. A vagyontárgyakkal ellátandó feladatok az Önkormányzat 
kötelezően és önként vállalt feladatai, melyeket ezen Megállapodás a továbbiakban 
tartalmaz.

3. Az ellátandó feladatok törvényi kötelezettség szerinti csoportosítása:  

3.1 Kötelezően ellátandó feladatok:  

- sportlétesítmény működtetése

3.2  Egyéb(ek) sporttal összefüggő feladatok:  

- egyéb sporttevékenység (közhasznú),

- ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú),

- máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység,

- ifjúsági, turistaszállás – szolgáltatás,

- egyéb szálláshely – szolgáltatás,

- ingatlankezelés,

- közétkeztetés

4. Az ellátandó feladatok csoportosítása alap (közhasznú) és vállalkozói tevékenység   
szerint

4.1 Alaptevékenység (közhasznú)  
92.61 sportlétesítmény működtetése
92.62 egyéb sporttevékenység 
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4.2 Vállalkozói tevékenység  
92.72  máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
55.21  ifjúsági, turistaszállás – szolgáltatás
55.23 egyéb szálláshely – szolgáltatás
70.32 ingatlankezelés
55.52 közétkeztetés
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5. A 3. pontban felsorolt tevékenységek elvégzésénél az alábbi főbb szempontok az   
irányadók:

a.) Gondoskodni  kell  a  sportlétesítmények  igényes,  jó  színvonalú, 
költségtakarékos működtetéséről.

b.) Élni kell a közhasznú foglalkoztatás, valamint a pályázatok által kínált 
lehetőségekkel.

c.) Biztosítani szükséges a feladatellátás ütemezését, programozását.

6. Az  átadott  vagyontárgyakról  a  Kht.  a  vonatkozó  előírásoknak  megfelelő 
nyilvántartást  köteles  folyamatosan  vezetni  és  a  szükséges  adatszolgáltatást  a 
tulajdonos részére megadni a vagyonelemekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolás 
érdekében és az év végén a leltározási  szabályzatban foglaltak betartása mellett 
köteles leltározni, melyet a leltározást követően megküld a tulajdonos részére. Az 
üzemeltetésre  átadott  eszközökről  az  év  végi  és  a  negyedéves  záráshoz, 
mérlegkészítéshez a Kht. adatokat szolgáltat, figyelembe véve az önkormányzati 
törvény  78.§  (2)  bekezdését,  mely  szerint  az  önkormányzati  törzsvagyont 
(forgalomképes  és  korlátozottan  forgalomképes  vagyon)  a  többi  vagyontárgytól 
elkülönítetten kell nyilvántartani.

7. A  vagyontárgyak  felújítása,  korszerűsítése,  új  vagyontárgyak  létrehozása  és 
aktiválása a tulajdonos feladata.

8. A Kht. köteles gondoskodni az üzemeltetésre átadott vagyon, és tárgyi eszközök 
javításáról,  karbantartásáról,  üzemképes  állapotuk  folyamatos  biztosításáról  és 
vagyonvédelméről.  Köteles  továbbá  kezdeményezni  az  indokolt  felújításokat, 
eszközbeszerzéseket.

9. Díjazás, finanszírozás:
9.1  A  4.  pont  alatti  tevékenységek  finanszírozásához  szükséges  működési 

támogatás  összegének  meghatározása  az  éves  költségvetési  rendeletben 
történik.  Ennek  alapján  a  Kht.  köteles  az  éves  beszámolójával  egyidőben 
tárgyévi üzleti tervet készíteni.
Az üzleti tervet az FB véleményezése és bizottsági állásfoglalások alapján az 
Önkormányzat hagyja jóvá.

9.2  Ózd  Város  Önkormányzata  a  4.1  pontban  részletezett  alaptevékenységek 
ellátására a 2007-es gazdasági évben 74 000 000,- Ft költségvetési támogatást 
nyújt.

9.3  A  9.2  pont  alatti  támogatás  naptári  éven  belüli  végleges  összegének 
meghatározása  az  Önkormányzat  részéről  az  év  végén,  a  költségvetés 
módosítása alkalmával történik. A költségvetési rendelet – hatályba lépésével 
egy időben – automatikusan, jelen Megállapodás módosítása nélkül módosítja 
a 9.2 pont alatti támogatás összegét.

9.4 A költségvetési támogatások folyósítása havi egyenlő részletekben történik.
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10. A  Kht.  a  tevékenységéről,  annak  gazdasági,  pénzügyi  helyzetéről  köteles  a 
tulajdonos részére a vonatkozó előírások és a tulajdonos elvárásainak megfelelően 
évente tájékoztatást adni.

11. Jelen megállapodást évente, illetve szükség szerint kell aktualizálni.

Ezen Megállapodást  érintő  minden lényeges  változásról  a  felek  kötelesek  egymást 
haladéktalanul írásban értesíteni.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak.

Ózd, 2007. május 31. 

________________________ ________________________

Benedek Mihály Veres Zoltán
  polgármester    ügyvezető     

                Ózdi Sportcentrum Kht.
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1/a. sz. melléklete

K I M U T A T Á S
Az Ózdi Sportcentrum Kht.-nak kezelésbe átadott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról

2007. január 1.

Megnevezés Minősítés Bruttó érték
Elszámolt

értékcsökkenés Nettó érték
Leírási
kulcs %

8640 hrsz. Stadion földingatlan 12 ha 9303 m2 korl.forgk. 10 531 000 0 10 531 000 0.0
04371 hrsz. Városi Lőtér korl. forgk. 825 000 0 825 000 0.0
8628/4 hrsz. Sportcsarnok földingatlan korl.forgk. 19 010 000 0 19 010 000 0.0
0283 hrsz. Farkaslyuki Ifjúsági Tábor földingatlan korl.forgk. 738 000 0 738 000 0.0
Földterület összesen: 31 104 000 0 31 104 000 0.0
8640 hrsz. Stadion klubház 752 m2 korl.forgk. 3 752 357 392 073 3 360 284 2.0
8640 hrsz. Stadion garázs 19 m2 korl.forgk. 12 500 1 439 11 061 2.0
8640 hrsz. Stadion virágház 77 m2 korl.forgk. 50 000 5 751 44 249 2.0
8640 hrsz. Stadion lemezraktár (1,2) 26 korl.forgk. 6 250 713 5 537 2.0
8640 hrsz. Stadion tekecsarnok 843 m2 korl.forgk. 5 150 030 539 554 4 610 476 2.0
8640 hrsz. Stadion súlyemelő és fittn. Club korl.forgk. 825 000 94 883 730 117 2.0
8640 hrsz. Stadion szivattyúház 28 m2 korl.forgk. 85 637 8 840 76 797 2.0
8640 hrsz. Felvonulási épület korl.forgk. 331 550 30 492 301 058 2.0
8640 hrsz. Fabódé 12 m2 korl.forgk. 2 500 284 2 216 2.0
8640 hrsz. Stadion fafészer 92 m2 korl.forgk. 16 250 1 875 14 375 2.0
8640 hrsz. Újságíró helyiség 47 m2 korl.forgk. 12 500 1 439 11 061 2.0
8640 hrsz. Stadion filmfelvételi helyiség korl.forgk. 53 426 5 123 48 303 2.0
8628/2 hrsz. Városi Sportcsarnok korl.forgk. 308 623 512 51 519 289 257 104 223 2.0
0437/1. hrsz. Városi Lőtér korl.forgk. 1 397 000 223 468 1 173 532 2.0
Erdért-4 Faház korl.forgk. 1 932 000 1 047 374 884 626 2.0
Faház DO-30 korl.forgk. 70 700 34 236 36 464 2.0
Faház B-29 korl. forgk. 179 072 78 840 100 232 2.0
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Megnevezés Minősítés Bruttó
érték

Elszámolt
értékcsökkenés

Nettó érték Leírási
kulcs %

Faház B-29 korl.forgk. 179 072 78 838 100 234 2.0
Faház B-29 korl.forgk. 180 255 75 554 104 701 2.0
Faház B-29 korl.forgk. 107 542  43 681  63 861 2.0
Faszerkezetű terem korl.forgk. 222 300           119 158 103 142 2.0
Faház DO-30 korl.forgk. 70 700 34 233 36 467 2.0
Sportház (kőház) korl.forgk. 1 193 080 529 322 663 758 2.0
Épület összesen: 324 453 233 54 866 459 269 586 774
8640 hrsz. Stadion hátsó bejárati kapu korl.forgk. 12 500 2 160 10 340 3.0
8640 hrsz. Kézilabdapálya 968 m2 korl.forgk. 125 000 21 449 103 551 3.0
8640 hrsz. Stadion lelátó 300 fős korl.forgk. 37 500 6 465 31 035 3.0
8640 hrsz. Stadion (center) pálya 6600 m2 korl.forgk. 650 000 112 218 537 782 3.0
8640 hrsz. Stadion atlétikai pálya 2600 m2 korl.forgk. 162 500 27 919 134 581 3.0
8640 hrsz. Stadion lelátó 1800 ülő korl.forgk. 4 265 475 608 736 3 656 739 3.0
8640 hrsz. Stadion lelátó 2200 álló korl.forgk. 137 500 23 787 113 713 3.0
8640 hrsz. Stadion főbejárati kapu 16 m2 korl.forgk. 885 000 125 149 759 851 3.0
8640 hrsz. Stadion füves edzőpálya 6600 m2 korl.forgk. 500 000 86 366 413 634 3.0
8640 hrsz. Stadion salakos edzőpálya 6600 m2 korl.forgk. 325 000 56 108 268 892 3.0
8640 hrsz. Stadion kézilabda edzőpálya 750 m2 korl.forgk. 56 250 9 828 46 422 3.0
8640 hrsz. Stadion teniszpályák 2600 m2 korl.forgk. 392 550 61 732 330 818 3.0
8640 hrsz. Stadion kézil.pálya(salakos) 800 m2 korl.forgk. 1 250 000 149 830 1 100 170 3.0
8640 hrsz. Kerítés stadion 980 m2 korl.forgk. 1 532 000 393 240 1 138 760 3.0
8640 hrsz. Szökőkút stadion korl.forgk. 1 250 000 149 829 1 100 171 3.0
8640 hrsz. Rúgófal Stadion korl.forgk. 500 000 60 044 439 956 3.0
8640 hrsz. Út (stadion) korl.forgk. 18 739 725 2 513 624 16 226 101 3.0
Tornacsarnok csatornavez.,burkolat,park,járda korl.forgk. 10 480 000 4 318 404 6 161 596 3.0
Kerítés korl.forgk. 442 250 199 037 243 213 3.0
Elosztótrafó 1 db korl. forgk. 1500 000 93 796 1 406 204 3.0
8640. hrsz. Stadion füves edzőpálya korl. forgk. 1 500 000 2 925 1 497 075 3.0
Építmények összesen: 44 743 250 9 022 646 35 720 604
Mind összesen: 400 300 483 63 889 105 336 411 378

 1/b. sz. melléklete
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K I M U T A T Á S
Az Ózdi Sportcentrum Kht.-nak kezelésbe átadott önkormányzati tulajdonban lévő berendezésekről

2007. január 1.

Megnevezés Minősítés Bruttó érték
Elszámolt

értékcsökkenés Nettó érték
Leírási
kulcs %

Tekeautomata korl.forgk 300 000 90 405 209 405 14.5
Szauna korl.forgk 100 000 30 575 69 425 14.5
Stadion multicard AKD-845 1 db forg.képes 75 000 65 215 9 785 14,5
Stadion szivattyú (robbanó motoros) 1 db forg.képes 190 000 165 407 24 593 14,5
Stadion fűnyíró gép Murray 1 db forg.képes 180 000 156 690 23 310 14,5
Hangtechnikai rend. (Scsarnok) forg.képes 3 460 150 674 613 2 785 527 14.5
Notebook 2 db forg.képes 800 000 800 000 0 33
Mobil hangszóró berend. forg.képes 148 250 56 958 91 292 14.5
Termelő berendezés összesen: 5 253 400 2 039 863 3 213 337
Stadion FIGURÁK szobor 1 db forg.képtelen 3 500 000 0 3 500 000 0.0
Stadion Atomgolyó szobor forg.képtelen 0 0 0 0
Stadion ivóvízcsap (3 db) forg.képes 0
Stadion vízkivételi kút (1 db) forg.képes 0
Stadion ATM 180 szivattyú (1 db) forg.képes 0
Stadion asztali fúrógép (1 db) forg.képes 0
Stadion 3 ajtós fém lemezszekrény (3 db) forg.képes 0
Stadion Hetra hegesztő (1 db) forg.képes 0
Stadion mosógép (1 db) forg.képes 0
Stadion hordágy (1 db) forg.képes 0
Stadion műanyag asztal (6 db) forg.képes 0
Stadion műa.szék (19 db) forg.képes 0

Elszámolt Leírási
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Megnevezés Minősítés Bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték kulcs %
Stadion íróasztal (1 db) forg.képes 0
Stadion 3 ajtós fém öltöző szekrény 2 db forg.képes 0
Asztal 8 db forg.képes 0
Sarokvitrin 3 db forg.képes 0
3 ajtós vitrin 1 db forg.képes 0
9 részes szekrény tolóajtós forg.képes 0
8 részes szekrény kék-fehér forg.képes 0
Íróasztal kék-fehér 1 db forg.képes 0
Tárgyalóasztal 1 db forg.képes 0
Virágállvány kék-fehér 2 db forg.képes 0
Iratszekrény kék-fehér 1 db forg.képes 0
M i n d   ö s s z e s e n: 8 753 400 2 039 863 6 713 337

Ó z d, 2007. április 30.
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A  Képviselő-testület  a  12.)-21/A.)  napirendi  pontokat  zárt  ülés  keretében 
tárgyalja, anyaga külön jegyzőkönyvben.

Kiss  Sándor elmondja,  az  előbbiekben  megválasztott  új  Közrendvédelmi 
Bizottsági  tagnak,  Schulcz  Gábornak  a  Képviselő-testület  előtt  kell  az  esküt 
letenni. Kéri dr. Bárdos Balázs alpolgármestert vegye ki az esküt.

dr.  Bárdos  Balázs  kiveszi  az  esküt  Schulcz  Gábortól  a  Közrendvédelmi 
Bizottság új tagjától.

Kiss  Sándor gratulál  Schulcz  Gábornak  a  Közrendvédelmi  Bizottsági 
tagságához.  Megjegyzi,  Polgármester  úrnak  vendégei  vannak  és  majd  a 
későbbiekben fog csatlakozni.

22.) napirend

Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési szerv alapítására

Boda  István elmondja,  az  előző  ülésen  a  Képviselő-testület  elfogadta  a 
közművelődési  koncepciót.  A  koncepció  lényeges  megállapítása  volt,  hogy 
célszerű Ózdon a közművelődés koncentrálása. Ennek okai, a minőségi munka 
javítása, a szakmai átfedések kiszűrése, a gazdaságos működtetés és az Olvasó 
indításának  biztosítása.  Az  előterjesztés  javaslatot  tesz  az  Ózdi  Művelődési 
Intézmények költségvetési szerv alapítására. A javaslatról az Oktatási Kulturális 
Minisztérium véleményét  kellett  kérni.  Nem az engedélyét  és  hozzájárulását, 
hanem a véleményét. Az 1/A. melléklet bemutatja a jelenlegi 61 fős létszámot, 
az 1/B. melléklet a szervezeti diagrammot és hatásköröket mutatja be. A javaslat 
szerint a Brassói Úti ÁMK-nál az intézményeket kiszolgáló feladatok maradnak, 
a többi áttelepítésre kerül az ÓMI-hoz, ezért 2 fő létszám az ÓMI-hoz kerülne. A 
levezetésből  következik,  hogy  egy  46  fős  létszámot  javasolnak  elfogadni.  A 
költség 5 havi szinten 7-7,5 M Ft-ot jelentene, a zárolás 15 M Ft-ot irányzott elő, 
reméli, hogy a 7-7,5 M Ft a legszükségesebb működési feladatokra elégséges 
lesz. Továbbra is feladatnak kell tekinteni a bútorzat biztosításának lehetőségét, 
hiszen  ez  még  hiányzik.  A pályázat  lebonyolításáig  az  előterjesztés  Pappné 
Szalka  Magdolna  igazgatói  megbízását  javasolja.  Az  előterjesztés  mellé  egy 
másik  határozati  javaslat  is  csatolva  lett,  hiszen  a  10  fős  létszámcsökkentés 
állami  fedezetének  igényléséhez  szükséges  volt.  A  bizottság  mind  a  két 
határozati javaslat elfogadását javasolja elfogadni. 

Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a 22.) és 23.) napirendi 
pontot együtt tárgyalta meg és egyhangúlag támogatja az elfogadásukat.
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Obbágy Csaba leszögezi, hogy az Olvasó felújításával mindig egyetértettek és 
támogatták  az  ezzel  kapcsolatos  előterjesztéseket.  Ugyanakkor  a  jelenlegi 
előterjesztésben  szereplő  10  fős  létszámcsökkentést  nem  tudják  támogatni. 
Furcsának tartja,  hogy a szakállamtitkár levelével – amely szerint csak akkor 
támogatja  az  összevonást,  ha  az  intézmények változatlan infrastruktúrával  és 
létszámmal  fognak rendelkezni  –  ellentétes  az  előterjesztés  tartalma.  Tehát  a 
Minisztérium  állásfoglalását  hagyják  figyelmen  kívül,  ha  így  elfogadják  a 
határozati javaslatokat.

Tartó Lajos pontosítani szeretne, a 2. számú melléklet 6. oldalán. Bár szünetben 
egyeztetett  ugyan  Igazgató  Asszonnyal,  aki  elmondta,  hogy  az  adatokat  a 
Földhivataltól kérték ki, az üzemeltetésre átadott vagyon között Susai és Uraji út 
szerepel. Megjegyzi ezek az utak helyesen Susa és Uraj út. Hozzáteszi továbbá, 
hogy  a  12009  hrsz-ú,  Susa  út  36.  szám alatti  ingatlan  is  jelenleg  a  Városi 
Művelődési Központhoz tartozik, illetve Urajon nem az Uraj út 50. szám alatt 
van az ingatlan, hanem az Uraj út 52. szám alatt, hiszen az 50. szám alatt a volt 
Tanácsháza van. 

Kovács Béla Erdősi úr távollétében a Pénzügyi Bizottság titkáraként elmondja, a 
bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  támogatja  az  elfogadását. 
Megállapították, hogy kényszerhelyzetről van szó és úgy véli, hogy Obbágy úr 
megjegyzése,  ami  a  szakállamtitkár  véleményéről  mondott,  egy  kényelmes 
álláspont.  Ami  a  házszámokat  illeti,  gyakori  esetről  van  szó.  Egy-egy 
pályázatnál sokszor visszaír a Minisztérium és kéri a pontos házszámot. Valóban 
pontosítani  kell  ezen a területen.  Végezetül  hozzáteszi,  a  Pénzügyi Bizottság 
véleménye szerint a megtakarítás a működtetést nem fogja biztosítani, további 
forrásokat kell keresni. 

Vitális  István csatlakozik  Obbágy  Csabához,  miszerint  a  létszámleépítés 
fájdalmas dolog és nem támogatják az elfogadását. Május 22-én volt a bizottsági 
ülés, előző nap délutánján kapta meg ezt az anyagot, ami az ágazat történetében 
egy fontos előterjesztés. Másnap reggel kiosztásosan kapott egy másik anyagot, 
amit a helyszínen módosítottak is. Innentől már el is veszítette a fonalat. Biztos 
oka van annak, hogy egy ilyen anyag előkészületlenül kerül a testület elé, úgy 
véli, erre vagy bizottsági elnök vagy valaki tud magyarázatot adni. Talán van 
felelőse  annak,  hogy  a  mai  nap  egyik  legfontosabb  napirendje  így  volt 
előkészítve bizottsági szinten. 

Malinkó  János válaszában  kifejti,  2001-ben  kapták  vissza  a  Kincstártól  a 
Kaszinó, az Olvasó épületét és egyértelmű volt, hogyha akarjuk hasznosítani, az 
pénzbe  és  munkába  kerül.  Ennek  érdekében  sok  pályázatot  adtak  be.  Az 
Olvasóban  sok  változás  történt  és  rövidesen  a  kultúra  fellegvára  is  lehet  a 
városban  és  egy  kulturális  centruma  lehet  a  környéknek.  Az  Oktatási 
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Minisztérium levele  egy  ajánlás,  egy  vélemény.  Ha  úgy  valósult  volna  meg 
minden ahogy ott le van írva, akkor nem tartanának ott, ahol most tartanak. A 
levél  nem  vette  figyelembe  a  problémákat,  azt,  hogy  mennyi  pénzt  kell 
megtakarítani. Kezdetben szűkösen fog működni, de a következő években egy jó 
intézménnyé  válhat,  több  bevétele  lehet  és  több  embert  mozgatna  meg.  Ha 
beindulna, nem kellene az ózdiaknak elutazni Budapestre, Miskolcra színházba. 
Tartó  Lajosnak  válaszolva  elmondja,  meg  fogják  keresni  a  Földhivatalt  és 
pontos  adatokat  fognak  kérni.  Vitális  István  hozzászólásával  kapcsolatban 
megjegyzi, csütörtökön kapták meg a minisztériumi véleményt, aki kérte, hogy 
minden  képviselőnek  juttassák  is  el.  Pénteken  az  anyag  elkészült  és  ki  is 
küldték, ma pedig létszámügyekben kellett kiegészítést tenni. Egy előterjesztést 
a bizottsági ülésen lehet változtatni. Lényeges változás nem történt, a május 3-i 
ülésen elhangzott,  hogy a művelődésszervezői munkakört  meg kell  szüntetni. 
Meg kellett változtatni a tervezett létszámokat és bele került az ÁMK Alapító 
Okiratának  módosítása  is.  Ezeket  a  változásokat  a  bizottsági  ülésen  el  is 
mondták. Lényeges, hogy a feladatokhoz kell mindig a létszámot megtervezni. 
Közel  3  évtizede  dolgozik  a  közigazgatásban.  Azóta  egyszer  1985-ben 
szétszedték  az  ÓMI-t,  most  összevonják  az  intézményeket.  Ebből  kifolyólag 
nagy gyakorlatuk nem lehet benne. A 10 fős létszámcsökkentés a legszomorúbb 
része mindennek,  de  reméli,  hogy az Olvasó Ózd város  jelentős  intézménye 
lehet.

Benedek  Mihály: amikor  meglátta  a  szakállamtitkári  véleményt,  megkereste 
Miniszter urat és reményét fejezte ki az iránt, hogy – mivel a szakállamtitkárnak 
ez a véleménye – a közművelődés normatív támogatását többszörösére fogják 
növelni.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a  közművelődés  összesen  45,4  M Ft 
állami  normatív támogatást  kap,  az Önkormányzat  ezen kívül  122,8 M Ft-ot 
biztosít  közművelődésre az  összes intézménynek és ezen intézmények összes 
saját bevétele 21,8 M Ft 2007. évben. Kérte Miniszter urat, hogy kérdezze meg a 
szakállamtitkárt,  miért  ez  a  véleménye,  ha  a  támogatás  ennyi  és  az 
Önkormányzat erejét meghaladóan támogatja a közművelődést. Reméli, hogy ez 
a  támogatás  elegendő  lesz  ahhoz,  hogy  egy  patinás  helyen,  jóval  nagyobb 
intézményi bevételt produkáló közművelődési központot lehessen létrehozni. 

Vitális István: Malinkó János említette, hogy lényegi változás nem történt, csak 
létszámban van változás.  Véleménye szerint  ez a leglényegesebb dolog.  Erre 
Malinkó úr a válasza második részében ki is tért. Kéri, hogy a létszámmal és 
emberi sorsokkal kapcsolatos anyagokat a jövőben alaposan készítsék elő.

Boda  István úgy  véli,  lehet  fanyalogni,  a  részletekkel  foglalkozni,  emberi 
sorsokat hangoztatni, a hiányt sokallni, de a megszorításokat nem támogatni és 
lehet rossz szájízt kelteni, holott jelen pillanatban igazán örülni kell annak, hogy 
idáig  eljutottak.  Már  van  koncepció  és  megvan  a  tárgyi  feltételeknek  egy 
jelentős  része.  Ennek  ellenére  is  tudják,  hogy  szükség  van  még  bútorzatra, 
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pályázatokat  kell  beadni  és  a  költségvetéssel  is  foglalkozni  kell  majd  a 
későbbiekben.  A  10  fős  létszámcsökkentés  pedig  a  2007-ben  az  oktatási, 
szociális  ágazatban  és  más  területen  végrehajtott  elvonásokhoz  képest  – 
tekintettel  a  költségvetés 2007. évi  helyzetére és  az esetleg szükségessé váló 
lépésekre  –  mindenképpen  korrektnek  értékelhető.  Úgy  gondolja,  örülni  kell 
annak, hogy a Kaszinó után egy újabb intézmény is beindul, igaz sok gonddal és 
bajjal, amellyel a vezetés fog naponta szembesülni. 

Kiss  Sándor kéri  a  szavazást  az  intézmény  alapítására  vonatkozó  határozati 
javaslat  elfogadásáról.  Hozzáteszi,  a  Tartó  képviselő  által  elmondottakat  ki 
fogják javítani.

A Képviselő-testület  16  igen szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

357/SzÜ 129/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési szerv alapítása

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

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 1. napjával 
megalapítja  az  Ózdi  Művelődési  Intézményeket,  mint  az  Ózdi  Városi 
Múzeum,  Városi  Könyvtár,  Városi  Művelődési  Központ  jogutód 
intézményét, munkajogi utódlással.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. július 1.

2.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Ózdi Művelődési Intézmények Alapító 
Okiratát. Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. május 29.

3.) A Képviselő-testület a Brassói Úti ÁMK Alapító Okiratát az előterjesztés 4. 
sz. mellékletében foglaltak szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert 
az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. május 29.
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4.) A  Brassói  Úti  ÁMK  módosított  Alapító  Okiratában  megszüntetett 
közművelődési tevékenység miatt az intézmény engedélyezett létszámát 2 fő 
szakalkalmazott  létszámmal  csökkenti,  akik  2007.  július  1-től  az  ÓMI 
dolgozói lesznek.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
intézményvezetők

Határidő: értelemszerűen

5.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Pappné Szalka 
Magdolnát az Ózdi Művelődési Intézmények magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával  2007.  július  1-től  a  munkakörre  kiírt  pályázat  elbírálásáig, 
változatlan illetménnyel.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

6.) Utasítja  a  Művelődési  és  Sport  Ügyosztály  vezetőjét,  hogy  intézkedjen  a 
magasabb vezetői állás meghirdetése érdekében.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: azonnal

7.) Utasítja  az  Ózdi  Művelődési  Intézmények  megbízott  vezetőjét,  hogy  a 
feladat-ellátás  biztosításához  szükséges  vagyontárgyak  rendeltetésszerű 
használatát biztosítsa.

Felelős: ÓMI magasabb vezetője
Határidő: 2007. július 1.

-.-.-

Kiss  Sándor kéri  a  szavazást  a  létszámcsökkentéssel  kapcsolatos  határozati 
javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen, 3 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

357/SzÜ 130/KH/2007. (V.29.) sz. határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Városi  Múzeumban,  a  Városi  Könyvtárban,  a  Városi 
Művelődési Központban végrehajtandó létszámcsökkentés
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1.) Ózd  Város  Önkormányzata  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Ózdi  Városi 

Múzeumban  2  fő,  a  Városi  Könyvtárban  5  fő,  a  Városi  Művelődési 
Központban  3  fő  létszámcsökkentésre  kerüljön  sor  végkielégítéssel  2007. 
június 30-tól.
Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 

intézmények vezetői
Határidő: 2007. június 30.

2.) Az önkormányzat megállapítja, hogy költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás,  feladatátadás  következtében  az  önkormányzat  fenntartói  körén 
kívüli  munkáltatással  az  érintett  munkavállaló  –  munkaviszonyban  töltött 
ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélkül  –  foglalkoztatására  nincs 
lehetőség.

- Ózd  Város  Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséről  szóló 
2/KH/2007. (II.28.) sz. rendelete szerint az önkormányzat költségvetési 
szerveinél  engedélyezett  álláshelyek  száma  1796  fő,  a 
létszámcsökkentés döntés végrehajtását követően 1786 fő.

- A  létszámcsökkentéssel  egyidejűleg  az  álláshelyek  megszüntetésre 
kerülnek. 

- Az  Ózdi  Művelődési  Intézmények,  az  érintett  intézmények  jogutódja 
vállalja, hogy ezt követően a létszám csak a jogszabályban előírt feladat 
vagy többletfeladat  esetén nő,  egyébként az  új  intézmény nem állítja 
vissza a megszüntetett álláshelyeket. A feladatok változatlan színvonalú 
ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítja. 

Felelős: Polgármester 
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
intézményvezetők

Határidő: azonnal és folyamatosan

3.) A  képviselő-testület  utasítja  az  érintett  intézményvezetőket,  hogy  a 
felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentésről és az ehhez 
kapcsolódó állami támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a 
helyi  önkormányzatok  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló 4/2007. (II.20.) sz. 
ÖTM rendelet szerint gondoskodjon.
Felelős: Polgármester 

PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
 intézményvezetők
Határidő: azonnal

pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 15.
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23.) napirend

Javaslat az Ózdi Városi Múzeum, Városi Könyvtár, Városi Művelődési Központ 
költségvetési szervek megszüntetésére

Boda István: a Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézményeket az előző 
napirendnél  megalapította,  ebből  adódik,  hogy  a  tárgyban  szereplő 
intézményeket  meg  kell  szüntetni.  A  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az 
előterjesztést megtárgyalta és támogatja az elfogadását.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  16  igen szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

367/SzÜ 131/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi Városi Múzeum, Városi Könyvtár, Városi Művelődési Központ 
költségvetési szervek megszüntetése

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

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Városi Múzeum 
(3600 Ózd, Gyár út 10.) önálló költségvetési szervet az ellátandó feladat más 
szervezetben  történő  hatékonyabb  működése  érdekében  –  jogutódlással  – 
2007. június 30. napjával megszünteti.

A megszüntetett költségvetési szerv neve: Ózdi Városi Múzeum
3600 Ózd, Gyár út 10.

Felügyeleti és megszüntető szerv: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében jogutód: Ózdi Művelődési Intézmények

3600 Ózd, Gyár út 4.
Alapítója: Ózd Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felelős:    Polgármester
Határidő: 2007. június 30.

65



2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ózdi Városi Könyvtár 
(3600 Ózd, Petőfi tér 1.) önálló költségvetési szervet az ellátandó feladat más 
szervezetben  történő  hatékonyabb  működése  érdekében  –  jogutódlással  – 
2007. június 30. napjával megszünteti.

A megszüntetett költségvetési szerv neve: Városi Könyvtár
3600 Ózd, Petőfi tér 1.

Felügyeleti és megszüntető szerv: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében jogutód: Ózdi Művelődési Intézmények

3600 Ózd, Gyár út 4.

Alapítója: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felelős:    Polgármester
Határidő: 2007. június 30.

3.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ózdi  Városi 
Művelődési  Központ (3600 Ózd, Árpád vezér út  29.)  önálló költségvetési 
szervet az ellátandó feladat más szervezetben történő hatékonyabb működése 
érdekében – jogutódlással – 2007. június 30. napjával megszünteti.

A megszüntetett költségvetési szerv neve: Városi Művelődési Központ
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.

Felügyeleti és megszüntető szerv: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében jogutód: Ózdi Művelődési Intézmények

3600 Ózd, Gyár út 4.

Alapítója: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felelős:    Polgármester
Határidő: 2007. június 30.
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24.) napirend

Javaslat kulturális szakemberek továbbképzésére 

Boda  István ismerteti,  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  a  2007-2013. 
időszakban  normatív  hozzájárulást  biztosított  a  kulturális  szakemberek 
továbbképzésére.  A  3  intézményből  54  fő  az  igényjogosultak  száma.  A 
Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  javasolja 
elfogadásra. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

363/SzÜ 132/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Kulturális szakemberek továbbképzése

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

1.) A közművelődési  intézmények  által  benyújtott  kulturális  szakemberek 
továbbképzési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. május 29.

2.) A normatív hozzájárulásra vonatkozó igényeket az Országos Széchenyi 
Könyvtárnak meg kell küldeni.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. június 15.
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25.) napirend

Javaslat a rövid lejáratú, folyószámlahitel keretösszegének módosítására

Kovács  Béla: az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  és 
egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. Az anyag arról szól, hogy a 
hitelkeretet  550  M  Ft-ra  meg  kell  emelni  a  likviditási  problémák  elhárítása 
végett. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  16  igen szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

311/SzÜ 133/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Rövid lejáratú, folyószámlahitel keretösszegének módosítása

Ózd Város képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel 2007. április 20. napján 
megkötött szerződés alapján fennálló 350 M Ft összegű hitelkeret 2007. június 
1.-től 550 M Ft-ra történő felemelésével egyetért.

A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  futamidejének 
időtartama  alatt  a  kért  hitel  törlesztését  és  járulékainak  megfizetését  -  a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi 
és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a  testület  úgy nyilatkozik,  hogy a kért  hitelkeret 
módosítást 2007. év június hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és 2008. év 
március hónap 26. napjáig visszafizeti.

A Képviselő-testület  a  helyi  adó és gépjárműadó bevétel  jogcímen keletkező 
bevételét az OTP Bank Nyrt. Részére a hitel biztosítékaként felajánlja. 

A  Képviselő-testület  nyilatkozik  arról,  hogy  az  Önkormányzat 
kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében 
foglaltaknak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. május 30.
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-.-.-

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

-.-.-

26.) napirend

Javaslat  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak 
2006. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja az elfogadását. A bizottsági 
ülésen megállapították, hogy az értékelés tartalmi követelményei megfelelnek a 
hatályos  kormányrendelet  10.  számú  mellékletének.  Kiemeli  az  előterjesztés 
első részét, amely a település demográfiai mutatóit – különösen a 8–18. éves 
korosztály adatait tartalmazza. Megállapította a bizottság, hogy növekedett a 0-3 
év közöttiek és csökkent a 4-18. év közötti gyermekek száma. Ez nem jelenti 
azt,  hogy  a  gyermekvédelmi  szakemberek  munkája  kevesebb  lett,  hiszen  az 
érintett  lakosság  körülményeiben  és  élethelyzetében  jelentős  változás  nem 
tapasztalható.  A második  részben  az  Önkormányzat  által  nyújtott  pénzbeni, 
természetbeni  ellátásokat  tartalmazza,  illetve  a  harmadik  részben  az 
Önkormányzat  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokat 
mutatja  be  az  értékelés.  A  7.  pontot  kiemeli,  hiszen  a  jövőre  vonatkozó 
feladatokat,  célokat  határozza  meg.  Végezetül  megjegyzi,  a  gyermekvédelmi 
feladatok  ellátása  nem  egy  szakember,  illetve  a  gyermekjóléti 
intézményrendszer  feladata,  hiszen  a  gyerekek  veszélyeztetettségének 
megszüntetése,  életkörülményeinek  javítása  csak  minden  szakember 
összefogásával  és hosszú, kitartó munkájával valósítható meg. Ezért  kérik az 
Önkormányzat valamennyi társintézményének együttes működését. 

Boda István: a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
alaposnak  találta  és  elfogadásra  javasolja.  A bizottság  szükségesnek  találná, 
hogy  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,  a  gyerekjóléti,  a  szociális  munka,  a 
segélyezés,  az  intézményi  tanulói  teljesítmények  és  az  információk  oda-  és 
visszacsatolása  egy  gyakorlatiasabb,  rendszeresebb  munkát  tükrözne.  Az 
intézményi  teljesítményi,  valamint  a  gyermekjóléti  és  szociális  munkának  a 
törvényes kereteken belüli jobb végzését meg kellene próbálni keresni és úgy 
gondolja  ez  valamilyen  rendszeres  munkát  igényelne  a  gyermek-  és 
ifjúságvédelmi munkaközösség és a Hivatal ilyen irányú szakemberei között. 
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Obbágy  Csaba: valóban  azonos  vélemény  alakult  ki  a  bizottsági  ülésen  az 
előterjesztéssel  kapcsolatban.  A  kritikai  észrevétele  ott  az  volt,  hogy  a 
jelzőrendszer, amelynek a gyermekek veszélyeztetettségét kellene feltárnia, az 
elmúlt  időszakban  egy  kicsit  nehézkesen  működött.  Sajnos  a  gyermekjóléti 
szolgálatnál elég gyakran változtak azok a személyek, akiknek az lett volna a 
feladatuk,  hogy  folyamatos  kapcsolatot  tartsanak  az  oktatás  intézményekkel, 
illetve  azokkal  a  családokkal,  ahol  halmozottan  jelentkezik  a  probléma.  Az 
előterjesztés  szól  az  igazolatlan  iskolai  hiányzásokról.  Kapnak  értesítést  a 
büntetésekről, de arról nincs tudomásuk, hogy ezek a büntetések végrehajtásra 
kerülnek-e.  Véleménye  szerint  is  rendszeres  kommunikáció  kellene  a 
gyermekvédelmi  felelősökkel.  A  bizottsági  ülésen  is  elmondta,  mivel  nem 
foglalkozik az értékelés. Itt a nyár és nem tudják, mit fognak kezdeni azokkal a 
halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyerekekkel,  akiknek  iskolai  nyári  tábor 
szervezésével  hasznos,  értelmes  elfoglaltságot  lehetne  felkínálni  a  nyári 
időszakra.  Ez pénzbe kerül  és pályázati  forrásokat  kutatnak,  de a Képviselő-
testületnek is érdemes volna ezen gondolkodni,  hogy ezek a gyerekek nem a 
utcán csavarogjanak. Támogatja és elfogadja az értékelést. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

364/SzÜ 134/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: A helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak 
2006. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása

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

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2006. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Felelős: Ózd Város Jegyzője
Határidő: a következő éves értékelés

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs  
alpolgármesternek.)
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-.-.-

27.) napirend 

Javaslat  az  alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2007.  évi 
támogatására

Kovácsné Keller Ildikó elmondja, az előterjesztést  4 bizottság tárgyalta meg, 
melyet elfogadásra javasolnak. Megjegyzi, a civil szervezetek 2006. évre 5 M 
forintos  keretből  1  M  forintot  pályázati  önrészre  különítettek  el,  ebből  két 
szervezet pályázott összesen 446 e Ft felhasználásával. A fennmaradó összegből 
2007. évben 320 e Ft-ot elkülönítettek az „Utca Színházi Napok”-ra a Bárka 
Színpad számára, és amennyiben a pályázaton nyerni fognak, biztosítani fogják 
számunka ezt az önrészt. A 234 e Ft-ot további pályázati önrészre biztosítják. 
2007.  évben szintén különítettek el  pénzt  a pályázatokra.  A civil  szervezetek 
részéről 19.810 e Ft összegű igény jelentkezett. Ebből a mellékletben 4.035 e Ft-
ot  kívánnak szétosztani,  és  a  fennmaradó 965 e  Ft-ot  az  év  végén beérkező 
pályázatokra  fordítják,  vagy  az  ez  évben  jó  munkát  végző  civil  szervezetek 
kaphatják  meg.  Bizottsági  ülésen  kevesellték  a  Bárka  Színpad  támogatását. 
Elmondja,  utána nézve a  felvetésnek,  2005-ben 1664 e Ft,  az előző években 
pedig 1 M Ft támogatás került jóváhagyásra. Az Ózdi Közélet pedig meg fogja 
jelentetni a jóváhagyott szervezetek nevét és a támogatás összegét.
 
Fazekas Zoltán megjegyzi, hogy a határozati javaslat 2. pontja arról szól, hogy 
965  e  Ft  elhatárolásra  kerül,  amely  az  év  végén  kerül  felosztásra  a  végzett 
munka alapján. Ezzel elvileg nem ért egyet, mert úgy gondolja, hogy ezt a 2008. 
évi támogatásnál kellene figyelembe venni. Felveti, hogy a 2. pont felelőse ne a 
Pénzügyi  Ügyosztály  vezetője  legyen,  hanem  kerüljön  vissza  a  Képviselő-
testületi hatáskörbe, mivel jelentős összegről van szó. Kéri, egészüljön ki a 2. 
pont a „Képviselő-testületi döntés alapján” mondattal. 
 
Kovácsné Keller Ildikó közli, hogy a korábbi években is 4 bizottság tárgyalta és 
terjesztette a pénz felosztásáról szóló javaslatot a testület elé.  Erről ebben az 
évben  is  így  fognak  dönteni,  tehát  Képviselő-testületi  döntés  nélkül  a  civil 
pénzeket nem osszák szét. 

Varga Gábor számszaki hibára hívja fel a figyelmet. A mellékelt táblázat 2006. 
évi támogatás oszlopában az „összesen” összeg nem 8.012 e Ft, hanem kereken 
4.000 e Ft. Kéri, javítsák ki a hibát.  

Boda István véleménye szerint a Pénzügyi Ügyosztály vezetője a folyósításért 
felelős,  hiszen  –  egyetértve  Kovácsné  Keller  Ildikó  tanácsnok  asszony  által 
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elmondottakkal  –  Képviselő-testületi  döntés  nélkül  nem  lehet  az  összegeket 
felosztani.

Kiss Sándor megerősíti, a költségvetésben  benne van, hogy testületi döntés kell 
a felosztáshoz, a Pénzügyi Ügyosztály vezetője csak a folyósításért felelős.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 
elfogadásáról.

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

362/SzÜ. 135/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Az  alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2007.  évi 
támogatása

1.) A  Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta,  és  az 
alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatását e határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Az összegek folyósításáról 2007. június 30.-ig kell gondoskodni.

2.) Az  5.000.000.-Ft-os  civil  keretből  965.000.-  Ft  elhatárolásra  kerül,  amely 
2007.  év  végén  kerül  felosztásra  a  legtevékenyebb  szervezetek  részére, 
Képviselő-testületi döntés alapján. 

Felelős: az összegek folyósításáért a Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. június 30.

28.) napirend

Javaslat az ózdi 10.051/2 hrsz-ú (3600 Ózd, Bánszállás tp. 38. szám) nem lakás 
céljára szolgáló helyiség önkormányzati bérlakássá nyilvánítására

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztést, melyet egyhangú szavazattal elfogadásra javasol.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
 
A Képviselő-testület  18  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:  
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365/SZÜ/. 136/KH/2007.(V.29.) számú határozat

Tárgy: Az ózdi 10.051/2. hrsz-ú (3600 Ózd, Bánszállás tp. 38.) nem lakás céljára 
szolgáló helyiség önkormányzati bérlakássá nyilvánítása 

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

A Képviselő-testület az ózdi 10.051/2. hrsz-ú, (3600 Ózd, Bánszállás tp. 38.)  37 
m2 alapterületű, komfort-nélküli komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget önkormányzati bérlakássá nyilvánítja. 

Felhívja az Igazgatási Ügyosztály Vezetőjét, hogy a bérlakást a szociális helyzet 
alapján történő bérbeadás rendelkezései szerint adja bérbe. 

Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2007. június 10.

29.) napirend

Javaslat a „Vasvár” emlékhely kialakítását megelőző próbafeltárás és kutatás-
előkészítés finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatásra

Szalári István elmondja, az elmúlt évben a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület 
történelmi  emlékhely  kialakítását  kezdeményezte.  A  kérelem  tárgya  az 
önkormányzati tulajdonban és az ÓZDSZOLG Kht. vagyonkezelésében lévő 2,5 
ha-os terület,  ahol  szeretnék megvalósítani  ezt  az  emlékparkot.  A Képviselő-
testület  előzetesen már hozzájárulását adta az emlékhely létesítését  megelőző 
próbafeltárási,  kutatás-előkészítési  munkák  elvégzéséhez,  amelyhez  700  e  Ft 
önkormányzati  támogatás  odaítélését  javasolják.  A  Gazdaságfejlesztési,  a 
Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag 
támogatja  az  előterjesztés  elfogadását  azzal,  hogy  a  régészeti  munkák 
támogatása mellett jelen döntésével az önkormányzat egyéb kötelezettséget – a 
terület kezelése, őrzése, stb. – nem vállal. 

Boda István közli, a Művelődési és Oktatási Bizottság szintén megtárgyalta az 
előterjesztést,  amelyet  5  igen  szavazattal  támogat  azzal,  hogy  további 
kötelezettséget nem vállalnak fel. 

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület  18  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:

16/SzÜ. 137/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: A „Vasvár”  emlékhely  kialakítását  megelőző próbafeltárás  és  kutatás-
előkészítés finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás

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

1. Az Önkormányzat 700 e Ft támogatást nyújt a Bolyokvasvári Polgári Kör 
Egyesület részére a „Vasvár” emlékhely kialakítását megelőző próbafeltárási 
és kutatás-előkészítési munkák elvégzéséhez. A régészeti munkák támogatása 
mellett jelen döntésével az Önkormányzat egyéb kötelezettséget – a terület 
kezelése, őrzése, stb. – nem vállal. 

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester 
PH. Pénzügyi Ügyosztály (fedezet biztosításáért)
PH. Műszaki Ügyosztály (nyilatkozatok előkészítéséért)

Határidő: azonnal

2. Az  önkormányzati  támogatás  biztosítása  érdekében  a  2007.  évi 
költségvetésben városrehabilitációs feladatokra előirányzott  10.000 e Ft-os 
keretből 700 e Ft-ot át kell  csoportosítani.  Az átcsoportosítást a 2007. évi 
költségvetés módosításánál át kell vezetni.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. évi költségvetés módosítása

30.) napirend

Javaslat  az ózdi  belterületi  7617/3 hrsz-ú önkormányzati  tulajdonú ingatlanra 
beérkezett vételi kérelem elbírálására

Kovács Béla elmondja, a bizottság a „B” változatot támogatja, amely összevont 
értékesítést  javasol.  Véleménye  szerint,  talán  így  több  lehetőség  adódik  az 
értékesítésre,  mivel  a  telek  ezáltal  minősíthető  (például  közművileg),  de  az 
önkormányzat számára is kedvezőbb lenne ez a megoldás, mint a feldarabolás. 
Javasolja, hogy a pályázat útján történő értékesítés induló licitára 6.752,- eFt 
bruttó ár legyen. 
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dr.  Bárdos  Balázs kéri,  szavazzanak  a  kiegészített  határozati  javaslat 
elfogadásáról. 

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

366/SzÜ. 138/KH/2007. (V. 29.) számú határozat

Tárgy: Az  ózdi  belterületi  7617/3hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú ingatlanra 
beérkezett vételi kérelem elbírálása

A Képviselőtestület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
döntést hozta:

Ózd,  Hajnóczy  út  É-i  részén, ahol  kiépített  aszfaltozott  út,  ivóvízvezeték, 
valamint telefon vezeték van, az ózdi belterületi 7617/3 hrsz-ú 6752 m2 területű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan egészét pályázat útján értékesíti azzal, hogy az 
ingatlan  beépítési  feltételeinek  biztosításához  szükséges  közművesítésről  a 
vevőnek  kell  saját  költségén  gondoskodni  (elektromos-,  gázvezeték  és 
szennyvízvezeték hálózat).

A Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottságot,  hogy  a 
pályázat részletes feltételeit a versenyeztetési szabályzat előírásainak figyelembe 
vételével határozza meg.

Az induló licitárat 6.752.000,- Ft bruttó árban határozza meg.

Felkéri  a  PH.  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztályt,  hogy  az 
ingatlant pályázati úton történő értékesítésre hirdesse meg illetve az értékesítést 
bonyolítsa le.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH. Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. május 30.

30/A.) napirend

Javaslat  a  2007.évi  önkormányzati  közhasznú  foglalkoztatás  és  saját  erő 
felhasználásáról szóló 29/KH/2007. (II.27.) számú határozat módosítására
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Kovács  Béla  a  bizottság  megtárgyalva,  és  egyhangúlag  támogatva  az 
előterjesztést úgy ítélte meg, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elhalasztani, 
mivel  100%-os  támogatottságot  jelent,  és  mindenképpen  javítja  a 
foglalkoztatottsági  lehetőséget.  Megköszöni  az  előkészítésben  résztvevő 
szervezetek gyors munkáját.  

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

168/SzÜ. 139/KH/2007. (V. 29.) számú határozat

Tárgy: A 2007. évi önkormányzati közhasznú foglalkoztatás létszám és saját erő 
felhasználásáról szóló 29/KH/2007. (II.27.) számú határozat módosítása

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

Egyetért az ÓZDSZOLG Kht-nál 5 fő parkgondozó 6 havi foglalkoztatásával, 
melyhez  a  szükséges  750  e  Ft  önerőt  –  a  Észak-Magyarországi  Regionális 
Munkaügyi  Központ  Ózdi  Kirendeltségének  a  foglalkoztatás  támogatására 
irányuló pozitív döntése esetén – biztosítja, a 29/KH/2007. (II.27.) sz. határozat 
mellékletében  a  2007.  évi  foglalkoztatási  pályázatok  várható  önerejére 
jóváhagyott keret terhére. 

Ennek  megfelelően  a  29/KH/2007.  (II.27   .)  sz.  határozat  melléklete  jelen 
határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint módosul.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

91



A 2007. évi közhasznú létszám és önerő felosztása

A.) Hagyományos közhasznú foglalkoztatás

Megnevezés
 2007. I-II. hó Javaslat 2007. III-XII. hó

átlag létszámkeret önerő keret átlag létszám keret önerő keret
8 óra 6 óra eFt 8 óra 6 óra eFt

Önerő összesen
(eFt)

I-XII. hó
Szoc. és Eü-i Gazd. Kp.                 28                    -                 1 779                    12                    -                 3 543                         5 322 

Kistérségi Közszolgáltató Gazd-i Iroda                 -                      -                      -                      17                    -                 5 019                         5 019 

Alsófokú Okt. Int. Gond.                 16                    16               1 612     17*  8*            6 647                         8 259 

Városi Művelődési Központ                   5                    -                    318                      4                    -                 1 647                         1 965 

ÓZDSZOLG Kht.                 50                    -                 3 676                    35                    -                12 083                    15 759 

Ózdi Sportcentrum Kht.                 22                    -                 1 398                    22                    -       6472**                      7 870 
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Hagyományos közhasznú összesen               121                    16               8 783                  107                      8              35 411                    44 194 

B.) Egyéb támogatott foglalkoztatás

Megnevezés Önerő összege 
(E Ft)

HEFOP-Pályázat Újra Dolgozom Program folytatása (Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.)                         470 

Projekt jellegű közhasznú foglalkoztatás –  erdőtelepítés, parlagfű irtás (ÓZDSZOLG Kht.)                      1 685 

Projekt jellegű közhasznú foglalkoztatás – Stadionban öltözők fellújítása (Ózdi Sportcentrum Kht.)                         427 

Pedellus program (Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága)                         918 

Képzést követő foglalkoztatás támogatása ÓZDSZOLG Kht-nál ( 5 fő 6 hónap )                         750 

Egyéb támogatott foglalkoztatás                      4 250 

2007/1. sz. közmunkaporgram nem támogatott költségének fedezetére                      4 729 

2007/5.sz. közmunkaprogram nem támogatott költségének fedezetére                      5 583 

Egyéb év közben jelentkező foglalkoztatási lehetőség, valamint foglalkozatási pályázatok várható önereje                      3 114 

MINDÖSSZESEN:                          61 870 

Megyjegyzés:   *átlaglétszám, mivel a pedagógus asszisztensek foglalkoztatása nyáron 2 hónapig szünetel
                       **a 2006. évi önkormányzati önerőből fel nem használt 22 e Ft-tal csökkentett összeg
Ózd, 2007. május 23.
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31.) napirend

Tájékoztató az  ÓZDSZOLG Kht.  kezelésében  lévő  önkormányzati  tulajdonú 
bérlemények 2006. évi bevételeiről, s azok felhasználásáról 

Kovács  Béla  elmondja,  a  Pénzügyi,  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Egyes 
vélemények  szerint  a  bérleti  díjak  meglehetősen  alacsonynak  mondhatóak, 
ennek ellenére a kintlévőség továbbra is stabil állapotban van. Tehát a bérleti díj 
további  emelése  megfontolandó.  Elhangzott  az  anyaggal  kapcsolatban  olyan 
vélemény is, mely szerint törekedni kellene a komfortfokozatok közötti eltérés 
növelésére.  Ez  –  véleménye  szerint  –  további  megfontolást  igényel.  A 
bizottságok a tájékoztatót elfogadásra javasolják.

Fazekas Zoltán állásfoglalást szeretne kérni az illetékesektől arról, hogy több 
soron  következő  napirendnél  tájékoztató  szerepel,  ennek  ellenére  határozati 
javaslat  is  van  hozzátűzve.  Úgy  gondolja,  hogy  a  tájékoztatóhoz  nem  kell 
határozat.  Ráadásul  ellentmondásos  is,  mert  van  amelyikhez  van  határozati 
javaslat, van amelyikhez nincs. Véleménye szerint ezt egyértelműsíteni kellene.

dr. Csiszár Miklós egyetért képviselő úrral, valóban komolyabb összehangolást 
igényelnének ezek az előterjesztések. Úgy gondolja, inkább figyelmetlenségről, 
illetve  pontatlanságról  van  szó,  ugyanis  a  tájékoztató  nem  követeli  meg  a 
határozati  javaslatot,  ezért  nem is nagyon szoktak hozzátenni.  Akkor tesznek 
mellé, ha valamilyen jogszabály előírja. Véleménye szerint az előterjesztőnek 
kellett volna jobban odafigyelnie erre. 

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  17  igen szavazattal,  4  tartózkodás mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

368/SzÜ. 140/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy:  Tájékoztató  az  ÓZDSZOLG  KHT  kezelésében  lévő  önkormányzati 
tulajdonú bérlemények  2006. évi bevételeiről, s  azok felhasználásáról

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  előterjesztést 
megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag elfogadja
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32.) napirend

Tájékoztató  a  kintlévőségek  csökkentésére  tett  intézkedésekről  (ÓZDSZOLG 
Kht.)

Kovács  Béla elmondja  a  Pénzügyi,  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  megtárgyalva  a  tájékoztatót  a 
kintlévőség csökkentésére tett intézkedéseket tudomásul vette. 

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

A Képviselő-testület  19  igen szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

369/SzÜ. 141/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedésekről

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  előterjesztést 
megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag elfogadja.

33.) napirend

Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett  intézkedésekről (Ózdi VÍZMŰ 
Kft.)

Kovács  Béla elmondja,  a  Pénzügyi,  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  megtárgyalta  az  anyagot. 
Megállapította,  hogy  az  Ózdi  Vízmű  minden  olyan  jogi  eszközt  felhasznál, 
amelyre lehetősége van. Ennek ellenére a tartozások kismértékben emelkedtek.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  19  igen szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

369/SzÜ. 142/KH/2007. (V.29.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedésekről

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  előterjesztést 
megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag elfogadja.
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34.) napirend

Tájékoztató a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedésekről (Ózdi TÁVHŐ 
Kft.)

Kovács  Béla megjegyzi,  január,  február  hónapban  az  energiatámogatással 
kapcsolatban úgy tűnik a várható igényt a TÁVHŐ Kft. helyesen mérte fel. Ez 
elég  körültekintő  munkát  igényelt,  és  meglehetősen  nagy  volumenű 
pénzösszegek  felhasználását  eredményezte.  Az  anyag  végén  lévő  táblázat 
minimális összegű tartozás követéséről szól, ami – véleményük szerint -  nem 
igazán tükrözi a ráfordított munka mennyiségét. 

dr. Bárdos Balázs kéri a testületet, vegyék tudomásul a tájékoztatót.

A  Képviselő-testület  a  kintlévőségek  csökkentésére  tett  intézkedésekről 
(Ózdi TÁVHŐ Kft.) szóló tájékoztatót tudomásul vette.

35.) napirend

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

dr. Bárdos Balázs mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri a szavazást a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

79/SzÜ. 143/KH/2007. (V.29.) 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.
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-.-.-

Tájékoztató a 2007. április 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

-.-.-

(dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek.)

-.-.-

Benedek Mihály felhívja a figyelmet a 2007. június 7-én 11,00 órai kezdettel 
kezdődő ünnepi testületi ülésre a megújult Kaszinó épületében. Kér mindenkit, 
invitálják  barátaikat,  ismerőseiket  az  Ózdi  Napokra.  Majd  a  mai  munkát 
megköszönve az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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