
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. február 27-én 
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, 
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy 
Csaba,  Riz  Gábor,  Strohmayer  László,  Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna,  Szalári 
István,  Tartó  Lajos,  Tóth  Csaba,  Tóth  Melinda,  Varga  Gábor,  Vitális  István, 
Zsolnai Piroska képviselők

Távol van:  Riz Gábor képviselő

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

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

ügyosztály vezetője
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezetője
Kovács György városi főmérnök
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Janiczak Dávid lengyel szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője
Beszeda István könyvvizsgáló
Kelemen Sándor ÓZDSZOLG Kht. képviseletében
dr. Juhász Antal városi főorvos
Varga Gyula Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Fodor András Ózd-Hódoscsépányi Nyugdíjas Klub vezetője
Pók Elemérné Szociális és Egészségügyi Gazdasági 

Központ vezetője
Barta Jánosné Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 

vezetője



Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  határozatképes. 
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Riz  Gábor  előre  jelezte  az  ülésről  történő 
távolmaradását. 

Kovács  Béla, mint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  elnöke  visszavonja  a 
meghívóban 13.) napirendi pontként szereplő „Javaslat az Ózd Térségi Cigány 
Szövetség  (Szövetség  az  Integrációért)  3600  Ózd,  Tábla  út  63. 
helyiségigényének elbírálására” című előterjesztést, mivel a bizottság az anyagot 
nem tárgyalta.

Fazekas  Zoltán a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések,  javaslatok  napirend 
keretében  kérdést  kíván  intézni  a  polgármesterhez  „Mi  lesz  veled  Általános 
Művelődési Központ?” címmel.

Tóth  Melinda a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések,  javaslatok  keretében  a 
Szennai óvoda sorsával kapcsolatban szeretne kérdést feltenni.

Bárdos  István Bánszállás  közállapotával  összefüggésben  kíván  szólni  a 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirend keretében.

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

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd város Önkormányzatának …/2007. (….) számú rendelet-tervezete Ózd 
város 2007. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Polgármester

2.) Javaslat a 2007. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

4.) Javaslat  állami  tulajdonú,  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében 
lévő, egyes ózdi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonszerzésére 

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat  az  Ózd,  Ifjúság  úti  kiváltó  ivóvízvezeték  üzemeltetésre  történő 
átadásra

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

6.) Javaslat  a  Profi  Áruház  és  OMV  töltőállomás  közötti  önkormányzati 
területre beadott UNIVER-CAR Kft. vételi kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

7.) Javaslat az Ózd Városi Tanuszodával kapcsolatos kiegészítő megállapodás 
jóváhagyására 

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

8.) Javaslat a 40/2003. (III.27.) Kormányrendelet alapján kárenyhítésre kerülő 
martinsalakos ingatlanok tulajdonosi felajánlásának elbírálására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

9.) Javaslat  a  Mosonyi  út  térségében  lévő  martinsalakos  kárenyhítésből 
önkormányzati tulajdonba került ingatlanok értékesítésére 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

10.) Javaslat az Óvoda út 18. szám alatti ingatlan további hasznosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

11.) Javaslat  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Egészségügyi  Tanács 
döntésének jóváhagyására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

3



12.) Javaslat az Ózd-Hódoscsépányi Nyugdíjas Klub (3600 Ózd, Csépányi út 
121.) helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

13.) Javaslat  az  Ózdi  Faluért  Ifjúsági  Egyesület  (3600  Ózd,  Bem  út  5.) 
helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

14.) Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítására

Előterjesztő: Polgármester

15.) Tájékoztató  a  2005-2006.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel 
tapasztalatairól

Előterjesztők: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
 Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke

   Pénzügyi Bizottság elnöke

16.) Tájékoztató a 2006. évi közcélú foglalkoztatás megvalósításáról. Javaslat a 
közcélú foglalkoztatás 2007. évi végrehajtására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

17.) Tájékoztató a 2006. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól
Javaslat a 2007. március 1-jétől történő közhasznú foglalkoztatásban való 
önkormányzati  részvételre,  az  önkormányzati  létszám-  és  önerőkeret 
felosztására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

19.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek, mivel az 1.)-2.) napirendi pontok előterjesztője.
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1.) napirend

Ózd  város  Önkormányzatának  …/2007.  (….)  számú  rendelet-tervezete  Ózd 
város 2007. évi költségvetéséről

Kiss Sándor elmondja, hogy a rendelet-tervezet megtárgyalása – az előző évek 
gyakorlatát követve - két részben történik, először az általános vita, majd azt 
követően a részletes vita lefolytatásával.

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében elmondja, a költségvetés elkészítésénél 
és  előterjesztésénél  nem  lehet  elvonatkoztatni  a  gazdasági  helyzettől,  az 
államháztartás  egyensúlyi  követelményeitől.  A közszféra  az  elmúlt  években 
lényegesen többet fogyasztott annál, mint amire a gazdasági helyzet lehetőséget 
adott. Hozzáteszi, ennek előnyeit Ózd város is élvezte, élvezi talán másoknál is 
jobban. Számos olyan feladat kerülhetett végrehajtásra, amelyre korábban nem 
volt  lehetőség,  mint  például  az  Olvasó és  a  Kaszinó rekonstrukciója,  az  „Új 
városrész születik” program, a Rendelőintézet rekonstrukciója, az elmúlt évi 220 
millió  Ft-os  útfelújítási  program,  stb.  Ebbe  a  körbe  tartozik  az  is,  hogy  az 
intézményi  működtetés  vonalán  sem  kényszerült  az  önkormányzat  olyan 
lépésekre,  amelyek  nagyobb  megrázkódtatást,  lényeges  létszámleépítést 
eredményeztek  volna.  Ez  nem  jelentheti  azt,  hogy  kényelmesen,  hátradőlve 
ülhetnek  és  ne  elemeznék  azokat  a  feladatokat,  ahol  megfigyelhető  a 
létszámcsökkentés  vagy  a  szolgáltatást  igénybevevők  számának  csökkenése. 
Amikor  az  idei  költségvetés  korábbinál  nehezebb  pénzügyi  helyzetét  látják, 
ezeket  sem szabad elfelejteniük.  A költségvetés,  mivel  tartalmazza mindazon 
lehetőségeket,  amelyek a  szűkülő  anyagi,  gazdasági  és  pénzügyi  helyzetet  is 
figyelembe véve meghatározzák a város fejlődését, intézményeinek működését, 
magán  viseli  az  eredő  kihatásokat,  ami  néhány  területen  jelenti  az  állami 
források csökkenését,  de még inkább jelenti  a saját hatáskörben meghozandó 
kiadáscsökkentő intézkedéseket. Utóbbiak elsősorban a működtetést érintik. A 
fejlesztéseknél főleg az jelent gondot, hogy az elmúlt időszakban igen jelentős 
kötelezettségvállalások történtek a Képviselő-testület részéről, s emiatt a szabad 
pénzeszközök szűkösebbek, mint azt remélni lehetett. Gondoljanak az Olvasó 
felújítására, amelynek befejezéséhez 100 millió Ft önkormányzati többletforrás 
szükséges, még a legkedvezőbb ajánlat elfogadása esetén is. Keresik azokat a 
megoldásokat, amelyekkel a plusz forrásokat pótolni tudják. Úgy gondolja, hogy 
a  teljes  költségvetés  igen  körültekintő  számítások  alapján  vette  végig  az 
intézményi működtetést, s intézményenként elemezték milyen többletkiadások 
jelentkeznek az elmúlt évhez képest. Ennek éves kihatása az Önkormányzat által 
finanszírozott  intézmények  esetében  180  millió  forint,  ez  a  többlet  azonban 
forráslehetőség hiányában nem finanszírozható. Emiatt is kényszerül a testület 
arra,  hogy  az  intézményműködtetésben  –  a  szociális  intézményeknél,  a 
közoktatásban,  a  hivatalnál  –  csökkentsék  a  kiadásokat,  visszaszorítsák  azok 
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növekedését. Külön kiemeli a költségvetésből a gazdálkodási és a felhalmozási 
tartalékokat. A gazdálkodási tartalék azt célozza, hogy az év folyamán a ma még 
nem  látott  működési  többletfeladatokhoz,  vagy  a  tervezettnél  nagyobb 
áremelkedésekhez  ne  évközben  kelljen  más  feladatok  rovására  a  fedezetet 
biztosítani, vagy ne kelljen újabb kiadáscsökkentő intézkedéseken gondolkodni, 
hanem  az  év  második  felében  ehhez  álljon  rendelkezésre  40  millió  forint 
nagyságrendű pénzügyi fedezet.  A testület  külön előterjesztés formájában fog 
dönteni,  ha  szükséges.  A fejlesztési  tartalékok  85  millió  forintos  összege  is 
elsősorban  a  jövő  előkészítését  szolgálja,  azt,  hogy  az  év  közben  megnyíló 
pályázati lehetőségekhez az önerő rendelkezésre álljon. Keresni kell az önerő 
biztosításának  más  lehetőségét  is.  A szűkös  pénzügyi  helyzetben  különösen 
fontos az, hogy a költségvetésben szereplő, valós városi szükségletekhez keresse 
az  önkormányzat  -  minél  több  irányban  -  a  pályázati  lehetőségeket  és  jól 
megfontolt,  kiszámolt  lehetőségeket  figyelembe  véve  csak  a  város  fejlődése 
szempontjából szükséges pályázati lehetőségekhez nyújtsák be a pályázatokat, s 
ne a legelső meghirdetett pályázatra. Hangsúlyozza, hogy a város működtetése 
és  fejlesztése,  a  problémák  megoldása  nemcsak  a  költségvetésen  keresztül 
történhet. Számos olyan terület van, amellyel hatékonyabban kell hogy éljenek 
az  eddiginél.  Érti  ezalatt  elsősorban  a   város  vagyonát  semmibe  vevő, 
tönkretevő, romboló magatartás elleni fellépést, az elkövetők eddiginél sokkal 
szigorúbb megbüntetését, de ide tartozik a magánerő bevonása is a közfeladatok 
minél  eredményesebb  megoldására.  Ezt  célozza  a  Velence-telep  felújítása 
kapcsán  felvázolt  elképzelés.  Ide  tartozik  -  s  talán  ez  a  költségvetés  egyik 
legnagyobb  kihívása  -,  hogy  a  szociális  segélyezés  egyébként  jelentősen 
megnövelt előirányzatai valóban a rászorulókhoz jussanak, s ne a munkanélküli 
tengődést,  ezt  az  életvitelt,  életformát  finanszírozzák.  E  vonatkozásban  is 
számos összefüggést tartalmaz a költségvetés, kezdve a közcélú munkavégzéstől 
a köztartozások befizetéséig. Az, hogy egy költségvetés mennyire jó, mennyire 
felel meg az elvárásoknak három szempontból is mérlegelhető. Ha azt nézik, 
hogy az igényekhez viszonyítva milyen előirányzatokat tartalmaz a költségvetés, 
akkor  a  2007.  évi  költségvetésre  nyugodtan  elmondható,  hogy  rossz.  Ennek 
okait már ismertette, de a költségvetés indoklása is több helyen tartalmazza. Úgy 
gondolja,  az  igényeket  pár  évig  még  nem  lehet  maradéktalanul  kielégíteni. 
Nézhetik azt is, hogy milyen a költségvetés a rendelkezésünkre álló pénzügyi 
lehetőségekhez képest. Úgy gondolja, hogy e vonatkozásban már kedvezőbb a 
helyzet.  S  végül  más  városokhoz  képest  is  vizsgálható  a  költségvetés,  s  e 
vonatkozásban nincs ok ez évben sem a szégyenkezésre. A 4. számú melléklet 
legutolsó  oldalán  összegezték  a  költségvetési  kiadások  bontását,  amelyből 
egyértelműen kiderül, hogy a másfél milliárd forintot is meghaladja a felújítási, 
beruházási,  fejlesztési  célú  kiadások  összege.  Ez  közel  100  millió  forinttal 
nagyobb az elmúlt évi költségvetés azonos előirányzatához képest. Az idén is 
igen jelentős a költségvetési hiány - 531 M Ft -, amely eltüntetésére, kezelésére 
a  pénzügyi  ügyosztállyal,  a  kormányzati  szervekkel  és  a  regionális 
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szervezetekkel  együtt  keresik azokat  a lehetőségeket,  amelyek által  év végén 
egy  pénzügyileg  sokkal  kedvezőbb  költségvetésről  számolhassanak  be  a 
testületnek.  Úgy  gondolja,  hogy  mindezeket  figyelembe  véve  a  2007.  évi 
költségvetés  elfogadható.  Kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  véleményével, 
kiegészítéseivel a vita után a költségvetést fogadja el.

Boda István elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság a rendelet-tervezetet 
és  az  intézkedési  tervet  megtárgyalta.  A  Bizottság  megállapítja,  hogy  a 
konvergencia  program és  a  finanszírozási  változások  ellenére  a  költségvetés 
jobb a vártnál, de elmarad attól, amire szükség lenne. A bevételi főösszeg 10,5 
Mrd  Ft,  a  kiadási  főösszeg  531  M  Ft.  A  hiány  kézzelfogható,  amelynek 
lefaragására  törekedni  kell.  Az  intézményeknél  is  elkezdődött  a  szűkítés.  A 
Polgármesteri  Hivatal,  az  Ellátó  Szervezet  költségei  -  figyelembe  véve  a 
kistérségi pénzből megoldható feladatokat - 51 M Ft-tal csökkennek. A szociális 
ágazat mintegy 63,8 M Ft megtakarítást szedett össze. Az alsófok a bér területén 
3 %-os megtakarítást épített be kistérséggel együtt. Összességében kb. 190 M Ft 
körüli  a  megtakarítás,  amely  jelentős  ugyan,  de  nem elégséges.  A folyamat 
elindult, de az intézményrendszer területén nem történt áttörés. Úgy gondolja, a 
működési hiány finanszírozása ingatlanértékesítésből megoldható, van továbbá 
40 M Ft tartalék keret, ugyanakkor éves szinten kb. 100 M Ft nagyságrenddel 
célszerű vizsgálni hogyan lehet még többet megtakarítani. Az új finanszírozási 
rendszer  miatt  a  jelenlegi  intézményrendszer  csak  nehezen  finanszírozható. 
Jelentős fejlesztések fejeződnek be ebben az évben, pl. az Olvasó rekonstrukció, 
amelyhez még saját forrás bevonására is szükség lehet. A Kaszinó felújítása is 
befejeződik,  amely  mintegy  300  M  Ft-ba  kerül.  Elmondja  továbbá,  hogy  a 
kórház  rendelőintézetének  felújítására  is  készülnek,  továbbá  a  Tanuszoda 
megépítésére,  valamint  a  térfigyelő-rendszer  kiépítésére.  A  sport  a  nehéz 
körülmények között is megőrizte 8 M Ft-os támogatását, az egyházi vonal az 
előző évekhez hasonlóan kap támogatást, a területi képviselők kerete pedig 2 M 
Ft  lesz.  Úgy  gondolja,  az  oktatási  intézményrendszer  biztonságosan 
működtethető, a gyermeklétszám-csökkenést a kistérségi társulás ellensúlyozza. 
A legszükségesebb felújítási igények kielégítést nyertek, az Uraji  Művelődési 
Ház felújítása is befejeződik. Véleménye szerint a 2008-2010. közötti időszakra 
célszerű  lenne  egy  tervet  készíteni,  amely  a  felszabaduló  munkahelyek 
betöltésére irányulna.  A Művelődési  és  Oktatási  Bizottság a  rendelet-tervezet 
elfogadását 4 igen, 1 nem szavazattal, a költségvetési intézkedési tervet 4 igen, 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Kovács Béla ismerteti, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, valamint a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  és  az  intézkedési  tervet 
megtárgyalta. Megállapították, hogy a fejlesztésre fordítható összegek jelentősen 
növekedtek,  a  hiány  kezelhető,  továbbá  a  vagyongazdálkodás,  a 
városrehabilitáció stb. gazdaságos végrehajtására konkrét feladatokat írt  elő a 
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költségvetés, a városüzemeltetésben pedig kötelező a feladatokra koncentrálni. A 
bizottságok támogatják mindkét előterjesztés elfogadását.

Fazekas  Zoltán elmondja,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  mindkét  előterjesztést 
megtárgyalta. A szakbizottság megállapította, hogy a közrendvédelmi feladatok 
ellátására fordítható keretösszeg - nagyjából - a tavalyi szinten biztosítva van. 
Örömmel  vették  tudomásul,  hogy  beállításra  került  20  M  Ft  a  térfigyelő-
rendszer  megtervezésére  és  beruházására,  amellyel  elindulhat  a  város 
központjában a közterületek megfigyelése. Szeretnének még ebben az évben egy 
működőképes  rendszert  kialakítani,  amelyhez  kérik  a  hivatal  aktív 
közreműködését.  A  rendelet  szöveges  részéhez  néhány  módosító  javaslat 
hangzott el a bizottsági ülésen, amelyeket ismertetni kíván.

Kiss Sándor kéri Fazekas Zoltánt, hogy a módosító javaslatokat a részletes vita 
lefolytatása során ismertesse.

Fazekas Zoltán hozzászólását folytatva elmondja, a Közrendvédelmi Bizottság a 
rendelet-tervezet elfogadását 3 igen, 1 tartózkodás mellett támogatja.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megállapította, 
hogy a rendelet-tervezet elfogadásának jogi akadálya nincs.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság egyetért azzal, hogy a város szociálpolitikájára vonatkozó 
célkitűzések  a  részkoncepció  alapján  készültek.  A szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatás  feladatait  a  bentlakásos  és  átmeneti  elhelyezés  reálisan 
számításba vette,  tartalmaz keretet  a  feladatokra,  kötelezettségekre,  számol  a 
szociális  és  egészségügyi  feladatokkal,  a  megkezdett,  folyamatban  lévő 
feladatok  költségigényeivel,  a  nyert  pályázatokhoz  szükséges  saját  forrás 
biztosításával  (pl.  kórházrekonstrukció,  gépműszer-beszerzés,  kistérségi 
feladatellátások). A bizottság úgy gondolja, néhány ponton az ágazat kedvezőbb 
helyzetbe  került  a  rendelkezésre  álló  keretek  növekedése  miatt.  Ismerteti,  a 
szociális  támogatások  a  munkavégzéssel  összefüggésbe  kerülnek,  ugyanis  a 
támogatás 2006. július 1-től a család egy főre eső jövedelméhez kapcsolódik. 
Hozzáteszi,  költségvetési  támogatás  a  konkrétan  meg  nem  fogalmazott 
feladatokra is jutott. Jelentős kiadási tételt jelent az Almási Balogh Pál Kórház 
számára  nyújtott  2  Mrd  Ft  és  a  Szociális,  Egészségügyi  és  Gazdasági 
Központhoz kapcsolódó társadalmi és szociálpolitikai juttatások 1,9 Mrd Ft-os 
összege. Ha az ágazatban a szociális, pénzügyi támogatások alakulását nézik, a 
tavalyi  teljesítéssel  szemben  jelen  költségvetési  tervezet  1,2  Mrd  forintot 
tartalmaz.  Ez  azt  jelenti  -  az  igényfelmérések  alapján  -,  hogy  a  szociális 
támogatásokból  kb.  7500-9000  fő  fog  részesülni.  Hangsúlyozza,  tudomásul 
vették, hogy az önkormányzati költségvetési szervek, létesítmények felújítására, 
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fejlesztésére  nagyon  csekély,  mintegy  3,6  M  Ft  jut,  amely  csak  a  kisebb 
feladatok végrehajtására  lesz elég.  Az Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a rendelet-tervezet, illetve az intézkedési 
terv elfogadását.

Varga  Gábor elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  mindkét  előterjesztést 
megtárgyalta. Örömmel vették tudomásul, hogy a sport ágazat talán az egyetlen, 
ahol  növekedésre került  sor tavalyhoz képest.  A bizottság 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag az előterjesztéseket elfogadásra javasolja.

Erdősi  János szerint  általánosságban  elmondható,  hogy  a  költségvetés 
kedvezőbb, mint amire az első információk alapján számítani lehetett. A bevétel 
10,5 Mrd Ft, ebből 531 M Ft a működési hiány hitelfelvétellel való pótlása. Úgy 
gondolja,  ez  az  összeg  ÖNHIKI  pályázat  útján  vagy  megtakarításokkal 
csökkenthető.  A  kiadások  közül  kiemel  néhány  nagyobb  tételt.  A  kórház 
működtetése a költségvetésben 2 Mrd Ft-tal szerepel, amelynek 99,5 %-a TB 
finanszírozású. A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ 1,8 Mrd Ft-tal 
szerepel, ebből 80 % a dologi kiadás és ennek nagy részét – 90 %-át – az állam 
finanszírozza. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál 2,2 Mrd Ft a 
költségvetési végösszeg, ehhez az önkormányzat saját forrásából 742 M Ft-tal 
járul  hozzá.  A  közművelődési  intézmények  esetében  a  kiadás  187  M  Ft, 
amelyhez mintegy 120 M Ft-ot biztosít  az önkormányzat.  Ezekből is látható, 
hogy  a  városi  intézményrendszer  igen  drágán  működik,  ami  lassan 
finanszírozhatatlan  lesz.  Kijelenti,  az  531  M  Ft-os  működési  hiány  miatt 
mielőbbi  korszerűsítést,  racionalizálást  kell  végrehajtani,  amelyben  a 
városvezetés  és  az  ellenzék  véleménye  is  megegyezik.  A felhalmozási  célú 
kiadások összege 1,7 Mrd Ft-ot  tesz ki,  ide  tartozik az Olvasó és  a Kaszinó 
felújítása, a Falu-rehabilitáció és még néhány fejlesztési elképzelés is. Javasolja, 
amennyiben  sikerül  a  városban  befektetni  szándékozók  számára  területet 
biztosítani,  a  befolyt  összeget  csak  konkrét  beruházásokra  illetve  pályázatok 
önerejének  biztosítására  fordítsák,  illetve  a  85  M  Ft  fejlesztési  céltartalék 
növelésére.  A  Pénzügyi  Bizottság  a  költségvetési  rendelet-tervezetet  és  az 
intézkedési tervet megtárgyalta, elfogadásukat javasolja.

Obbágy Csaba támogatja a főiskolai képzés bevezetését, mert a város szellemi, 
erkölcsi felemelkedését várja tőle. Egyetért a kötelező iskolai úszásoktatással, az 
általános működési  céltartalékkal.  Támogatható a  fejlesztési  tartalékképzés,  a 
pályázati önerő - igazán jó az lenne, ha ez a pénz  kevésnek bizonyulna az év 
második felére -, a közrend támogatása, a térfigyelő-rendszer kiépítése. Örült 
volna, ha a Közterület-Felügyeletet is sikerül megerősíteni, hogy hatékonyabb 
működésüket  valamennyi  polgár  élvezhesse.  Örül  a  sportszervezetek  és  a 
SPORTCENTRUM  Kht.  többlet-támogatásának,  bár  az  egész  város 
működtetésén belül  az  összeg nagyságával,  annak mértékével  nem ért  egyet. 
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Hangsúlyozza, nem a sportra sok a pénz, hanem máshol kevés. A Velence-telepi 
programmal és az Olvasó 15 M Ft-jának zárolásával is egyetért. Amivel nem ért 
egyet, az az oktatási ágazaton belüli felújítások nagyságrendje, mert kevés. Az 
intézményektől bekért javaslatok sok esetben még igény szintjén sem jelennek 
meg,  így  a  képviselők  nagy  része  még  a  problémák  sokaságával  sem 
találkozhatott.  A „Szemünk  fénye”  program  sem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött 
reményeket.  Csökken  a  lakosságszám,  változik  a  lakosság  összetétele.  Az 
ÓZDSZOLG Kht. kiemelt támogatást élvez, míg az oktatás alulfinanszírozott. 
Úgy  gondolja,  az  utóbbi  befektetés  később  térül  meg  ugyan,  és  nem  olyan 
látványos,  mint  a járdafelújítás.  A szemléletformálás,  az elvárható magatartás 
kialakítása  és  az  ellenszegülő  magatartás  szankcionálása  nem  kap  kellő 
hangsúlyt. A megszorításokkal szemben van néhány tétel, amit visszatetszőnek 
lát,  pl.:  parkosítás,  koros  fák  pótlása,  sorompó  kialakítása  a  Polgármesteri 
Hivatal  udvarán,  új  gépkocsi  vásárlása,  egy  újabb  gépkocsi  beszerzése, 
karácsonyi  díszkivilágítás,  kisebbségi  önkormányzatok  támogatása,  amely  a 
központi  normatívához  képest  jelentős,  stb.  Tudja,  minden  méltányosságból 
adható egyedi esetet alapos mérlegelés előz meg, de a 120 M Ft-ot meghaladó 
különböző szociális támogatásokat soknak tartja. Az indoklás 3. oldala szerint a 
városban  az  átlagosnál  kisebb  mértékű  támogatás  az  átlagosnál  kisebb 
rászorultságot  jelez.  Igaz,  ő  rosszabbnak  látja  a  helyzetet,  mint  amit  az 
előterjesztés bemutat. Szabóné Ottmájer Zsuzsanna hozzászólásában elmondta, 
nem kevés  jutott  a  nem kötelező  feladatokra.  Igazságtalannak  tartja,  hogy  a 
költségvetés nem egyenlő mércével mér. Az ÁFA növekedés, a soros lépések 
fedezete,  stb.  néhány  intézménynél  nincs  betervezve,  viszont  van  ahol  igen. 
Nem tudja, hogy milyen szakmai szempontok alapján sikerült eldönteni ki kap 
és ki nem. Vannak olyan tételek is, amelyek indokoltságát sokat lehetne vitatni. 
Ha következetes szeretne maradni,  akkor azt  mondhatja,  hogy a testület által 
elfogadott  költségvetési  koncepció  a  munkahelyteremtő  beruházások 
támogatására  kiemelt  hangsúlyt  fektetett,  de  ez  jelen  előterjesztésből  nem 
köszön vissza.

Fazekas Zoltán az előterjesztést jó szívvel támogatni nem tudja, nemcsak az 531 
M Ft-ra tervezett - ÖNHIKI-ből és hitelből pótlandó – hiány miatt, hanem azért 
sem,  mert  a  hiány  összetétele  a  korábbi  évekre  nyúlik  vissza,  olyan 
feleslegesnek  tartott  fejlesztésekből,  kamattartozásokból,  amik  most  éreztetik 
hatásukat. Hozzáteszi, a jelenlegi kormány megszorító intézkedés-csomagjának 
hatását érezhetik helyi szinten is: közüzemi, közszolgáltatási árak, energiaárak, 
állami normatívák visszafogása és csökkentése. Hiányosnak találja a harmóniát 
a költségvetési koncepcióval, mivel nem minden területen köszönnek vissza a 
koncepcióban  megfogalmazottak.  Visszaköszönnek  viszont  a  bevételt  növelő 
intézkedések területén az adóemelések, az építmény- és garázsadó bevezetése, 
stb. Hosszú évek óta komoly probléma a város belterületén a törzsgyári ipari 
terület  helyzetének  megoldása.  Erre  vonatkozóan  sem  mutat  előre  a 
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költségvetés.  Hiányolja,  hogy  a  tavaly  elindult  és  sikeresnek  ígérkező 
panelprogram költségvetési fedezete sincs benne a költségvetésben, ugyanígy a 
szakemberek  letelepedésének  támogatására  sincs  elkülönítve,  valamint  jó 
néhány  olyan  feladatra  sem,  ami  nem  kötelező  ugyan,  de  a  városi  léthez 
hozzátartozik.  Obbágy  Csaba  elmondta,  hogy  a  költségvetés  nem  egyforma 
mércével  mér  pl.  a  soros  lépések,  a  többletforrások  tekintetében,  de  a  nagy 
intézményrendszerek - szociális, alsófok - területén ilyen nem tapasztalható. Az 
egyes költségvetési keretek elosztásánál nem látja a tanácsnokok szerepét, így 
javasolja,  hogyha már a  tervezésbe nem, legalább a  végrehajtásba vonják be 
őket.

Vitális  István a  költségvetési  koncepcióból  kiindulva  közelítette  meg  a 
költségvetést.  A  koncepció  tárgyalása  során  kifejtette  ellenvéleményét  1-2 
dologgal  kapcsolatban,  amelyek  most  teljes  mértékben  megjelentek  a 
költségvetésben, pl. garázs- illetve építményadó emelése. Ezeket ellentétesnek 
tartja  a  költségvetési  koncepció  azon  pontjával,  amely  a  támogatásokról, 
munkahelyteremtő beruházásokról szólnak. Ez utóbbi nem igazán köszön vissza 
az  előterjesztésben,  nem jelentkezik  annyira,  mint  amennyire  az  várható  lett 
volna.  Úgy  korrekt,  ha  nemcsak  ellenvéleményeket  fogalmaz  meg,  hanem 
pozitívumokat  is,  miszerint  számos  terülten  történnek  örvendetes  fejlődések. 
Tény  és  való,  hogy  a  költségvetési  koncepcióban  megfogalmazott  települési 
környezet, lakhatási feltételek javítása, intézmények ésszerű fejlesztése elindult, 
illetve  a  meghatározó  létesítmények  rekonstrukciója  folytatódik.  A rendelet-
tervezetet  nem  tudja  támogatni,  mert  a  koncepciót  sem  tudta  elfogadni. 
Véleménye szerint  a  kialakult  helyzetről  nagymértékben a  jelenlegi  kormány 
tevékenysége  tehet.  Nem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni  azt  sem,  hogy  az 
intézkedések  miatt  a  lakosság  milyen  nehéz  helyzetbe  került.  Hangsúlyozza, 
nem tudja támogatni a garázsadó bevezetését, amikor a lakosságnak soha nem 
látott  tehernövekedést  kell  elviselni,  és  amikor  a  városnak  újabb  befektetőre 
lenne  szüksége.  A hiány mértékét  magasnak tartja,  de  úgy gondolja  -  mivel 
tartalékokat is tartalmaz a költségvetés -, sikerül majd lefaragni. Ő maga is azon 
lesz, hogy a költségvetés a lehető legjobb legyen, de az említett okok miatt nem 
tudja támogatni elfogadását.

Erdősi János kérdése Fazekas Zoltánhoz, hogy a munkahelyteremtést elősegítő 
tevékenységnél konkrétan mire gondol, amit az önkormányzat saját eszközeivel 
megtehet?  A 27  hektáros  ipari  park  kialakításán  túlmenően  mit  lehet  tenni? 
Véleménye szerint addig, amíg nincs erre a területre betelepülő, jelentkező, más 
területekkel  nem  érdemes  foglalkozni.  Kifogásolják  a  működési  hiány 
nagyságát, de hogyha nem emelik az adókat, a hiány még nagyobb lesz. Kevés 
jut az oktatásra, a működésre. Az adóemeléssel több pénz marad az oktatásnak, a 
művelődésnek  is,  adóemelés  nélkül  viszont  a  működési  hiány  még  tovább 
emelkedne. Hogyan lehet olyan dolgokat kifogásolni, amik egymást ütik? Úgy 
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érzi  félreértett  valamit  a képviselő úr a költségvetésben,  mert a költségvetési 
működési hiány nem függ össze a korábbi évek beruházásaival. Hozzáteszi, a 
beruházási, fejlesztési pénzek teljesen más soron szerepelnek a költségvetésben, 
mint  a működési  kiadások. A működési  hiányt  nem befolyásolja a fejlesztési 
pénzek megmaradása vagy túlköltése. 

Fazekas  Zoltán örömét  fejezi  ki,  ha  gondolatokat  ébresztett  hozzászólásával. 
Erdősi úr első kérdésére a választ az előterjesztés 5. számú mellékletének 17. 
oldala  tartalmazza,  ahol  az  Ipari  Park  kialakításának  folytatása  40  M  Ft-tal 
szerepel.  Nyilvánvalónak  tartja,  hogy  ez  az  összeg  a  terület  feltöltésére,  az 
úthálózat  kialakítására  vonatkozik,  arra,  hogy  a  betelepülők  olyan  területet 
találjanak, ahol fejleszteni tudnak. Nagyobb cég betelepülésére utoljára 1999-
ben került  sor.  Javasolja,  hogy a  város vezetése a  mindenkori  kormányzattal 
összhangban próbáljon erre a területre beruházót találni. Úgy gondolja továbbá, 
hogy a tervezett 531 M Ft-os hiányban benne van az adósságszolgálat is, pl. a 
hivatal új épületének tőke és kamattartozásai is. Többször célzott már arra, hogy 
nem kellett volna belefogni az új szárny megépítésébe.

Kovácsné Keller Ildikó elmondja, Fazekas Zoltán a költségvetés értékelésénél, 
véleményezésénél  a  tanácsnokok bevonását  hiányolta.  Nem tudja,  mit  ért  ez 
alatt. Mint civil tanácsnok ismerteti és példaként említi, hogy az előző 4 évben 
az  egyházak  támogatását  megszavazta  a  testület.  A részükre  biztosított  keret 
felosztása során először az egyházak képviselőit hívták össze, az ő javaslatukra 
egyenlően  osztották  fel  az  összeget  az  öt  történelmi  egyház  között.  A civil 
szervezetekkel kapcsolatban szintén tanúsítja a testület pozitív hozzáállását, pl. 
pályázatokat  benyújtásához  támogatást  biztosítottak  számukra.  A szervezetek 
számára a pályázatok benyújtásához megítélt összeget a civil referenssel és a 
Civilház képviselőjével  együtt  4  bizottság tárgyalta  és  terjesztette  elő.  Ez az 
elkövetkező időben is folytatódni fog.

Fazekas  Zoltán a  tanácsnok  asszony  hozzászólására  reagál.  Hangsúlyozza,  a 
civil  tanácsnok az egyetlen kivétel a tanácsnokok közül,  aki komoly és aktív 
munkát fejt ki. Ezért meg is követi. Hozzáteszi, ő maga a rendelet szövegére 
gondolt,  ugyanis  a  7.  §  a  különböző  szervezetek  keretösszeg  felosztását 
tartalmazza,  ahol  különböző  bizottságokat  hatalmaznak  fel  a  felosztásra,  de 
sehol sincsenek megemlítve a tanácsnokok.

Benedek Mihály köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a bizottságok munkáját 
előkészítették, az üléseket előkészítették és a költségvetés összeállításában részt 
vettek.  Úgy  gondolja,  a  költségvetésről  sokan,  sok  mindent  tudnának  még 
megfogalmazni,  mivel többféleképpen lehet összeállítani a számsorokat.  Nem 
kíván vitatkozni azon megjegyzésekkel, amikkel ő is egyetért. Köszöni azoknak, 
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akik azt mondják, hogy a körülményekhez képest a költségvetés talán biztosítja 
a város 2007. évi működését. Nem gondolja, hogy az oktatás alulfinanszírozott. 
Azért sem, mert megállapítható, hogyha kevesebb oktatási intézménye lenne a 
városnak,  akkor  kevesebb  általános  költséggel  tudnák  azt  működtetni  és  a 
minőségi oktatásra is nagyobb hangsúlyt tudnának fektetni azok, akik ebben az 
ágazatban dolgoznak.  Hozzáteszi,  ő is  kevesli  a  felújításra  elkülönített  pénzt. 
Obbágy Csabának elmondja,  elindulnak az  idén azok a  felújítási  pályázatok, 
amelyekhez - mint a leghátrányosabb kistérséghez tartozónak - sokkal kisebb 
önrészt kell majd biztosítani. Biztos benne, hogy az intézményi felújítások ebből 
a pályázati pénzből tovább folytathatók abban az esetben, ha előre meg tudják 
mondani  mely  intézmények  felújítására  van  szükség  ahhoz,  hogy  egy 
folyamatosan javuló, magas színvonalú oktatás valósulhasson meg a városban. 
Reagálni kíván a gépkocsi beszerzésekre. Véleménye szerint nem volt Obbágy 
Csaba képviselő úrnak elég ideje utána olvasni, hogy a két autó közül az egyik a 
Polgármesteri  Hivatal  Wolksvagen  Passat  gépkocsijának  cseréje.  A  másik 
gépkocsi megvásárlására amiatt kerül sor, mert az építésügyi hatósági feladatok 
ellátása  Borsodnádasdon és Putnokon megszűnik, ezért kell Ózdnak törványi 
kötelezettség alapján a szükséges infrastruktúrát megteremtenie. Hangsúlyozza, 
e  nélkül  nem  tudják  kistérségi  szinten  ellátni  a  hatósági  feladatot,  amelyet 
jogszabály  ír  elő.  Az  építésügyi  hatóság  mozgásához,  ellenőrzéséhez, 
engedélyezési munkájához szükség van erre. A munkahelyteremtés kérdéskörét 
illetően  véleményét  a  bizottsági  üléseken  többször  elmondta,  amellyel  a 
bizottsági  tagok  zöme,  szinte  mindegyike  egyetértett.  Nem  biztos,  hogy  az 
önkormányzatok  az  előttük  álló  években  olyan  helyzetben  lesznek,  amellyel 
munkahelyeket tudnak teremteni és új intézményeket létrehozni. Egyetérthetnek 
azzal,  hogy  a  munkahelyteremtéshez  szükséges  feltételek  biztosításában 
mindannyian érdekeltek. Az ipari  park területének kivásárlása évekkel ezelőtt 
kezdődött el azzal a céllal, hogy legyen egy 27 hektáros területe a városnak, 
amelyet  munkahelyteremtő  beruházások  számára  felajánlhatnak.  A  park 
infrastruktúrával  való  ellátása  megkezdődött,  a  Közútkezelő  Kht-val  közösen 
elkészült a körforgalom, viszont a belső közlekedési útvonal kiépítése valamint 
az elektromos energiával való ellátása még hiányzik. Elfogadja amit Fazekas úr 
mondott,  hogy  a  város  vezetése  a  mindenkori  kormányzattal  összhangban 
próbáljon erre a területre beruházót találni. Hangsúlyozza, ez a munka folyik. 
Úgy gondolja, az értékteremtő munkahelyteremtés az, ami hiányzik a városnak 
és amellyel talán Ózd stabilabb működését tudnák megteremteni. Úgy ítéli meg, 
hogy  a  tárgyalások  azt  fogják  eredményezni,  hogy  nemcsak  kereskedelmi 
szolgáltatók, hanem értékteremtő egységek is be fognak települni a városba. A 
törzsgyárral kapcsolatban elmondja, hogy önkormányzati  tulajdonban csak az 
Ózdi  TÁVHŐ  Kft-nek  területe  van,  a  többi  állami,  társasági  vagy 
magántulajdonban.  Hozzáteszi,  a  Gazdaságfejlesztő  Irodával  közösen igen  jó 
irányba haladó tárgyalásokat folytatnak annak reményében, hogy a törzsgyári 
terültet  be  tudják  kapcsolni  a  város  közúthálózatába.  Szeretnék,  ha  az  ott 
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működő  szép  számú  vállalkozó  a  saját  tulajdonú  területek  lehatárolását 
elvégeznék  és  kulturáltabb  területet  lehetne  ezáltal  kialakítani.  Bízik  benne, 
hogy egy idő után meg fog változni az az álláspont, ami a hivatalbővítés és a tér 
megépítése  miatt  kialakult.  Reméli,  az  idő  fogja  igazolni,  hogy  ez  egy 
lökéshullámot  indított  el  és  biztos  abban,  hogyha  az  Új  városrész  születik 
program I. üteme befejeződik, akkor a II. ütemét elkezdhetik pályázni, tervezni 
és  végül  az  Október  23.  tértől  a  Tűzoltó  laktanyáig  elterülő  részt  képesek 
lesznek felújítani. Hiszi, hogy a környezet is hat az emberre és öröm számára, 
amikor nyáron a hivatal előtti téren minél több fiatalt, kismamát lát, mint ahogy 
a felújított Petőfi téren és Október 23. téren is, és nem a szemét és hulladék lesz 
a jellemző ezeken a területeken. Sokáig vitatkoztak, hogy szabad-e értéket, szép 
dolgokat létrehozni, mert úgyis tönkre teszi az a réteg, amelyik nagy számmal él 
a  városban.  Elgondolkodtak,  szabad-e  olyan  kezdeményezéssel  élni  a 
törvényhozás  felé,  hogy  a  szociális  segélyeket  összevonják  a  jövedelemhez 
kapcsolódó  juttatásokkal  és  a  szociális  segélyből  élőket  rávegyék arra,  hogy 
dolgozzanak.  Biztos  benne,  hogy  ezek  az  emberek  teljesen  máshogy 
viszonyulnak ahhoz a folyamathoz, amit nagy erőfeszítések árán létrehoznak. 
Szerinte  mindannyian  érdekeltek  abban,  hogy  az  531  M  Ft-os  a  hiányt 
eltüntessék.  A panelprogrammal  kapcsolatban  elmondja,  tavaly  50  M  Ft-ot 
szavazott meg a testület erre a célra, amit idén fognak felhasználni. A testület 
által  hozott  döntés  értelmében  a  panelpályázatok  benyújtásához  vállalt 
kötelezettségeket  fogják  tudni  biztosítani.  Kéri,  hogy  a  testület  támogassa  a 
költségvetés  elfogadását  és  nyújtsanak  segítséget  év  közben  a  hiány 
monopolizálásához. 

Kispap Károly ismerteti, Obbágy Csaba hozzászólásában érintette azt a kérdést, 
hogy  Ózd  nem  szerepel  a  társadalmi-gazdasági  szempontból  elmaradott 
települések között. Ez igaz, mert a kormány több kérdésre adott válasz elemzése 
alapján bírálja el, hogy ki szerepel az elmaradott települések közt. A kérdések 
alapján Ózd nem nevezhető elmaradott településnek. A költségvetés 2. oldalán 
látható, hogy az adóbevételekből 858 M Ft az iparűzési adó, amelynek sok város 
örülne. Az is elhangzott, hogy nem mér a költségvetés egyenlő mércével. Ehhez 
hozzáteszi,  hogy  a  4/a.)-d)  mellékletek  a  szociális,  közművelődési,  oktatási 
intézmények  és  a  polgármesteri  hivatal  működési  kiadásainak  alakulását 
mutatják,  ezenkívül  a  megtakarításokat  is.  A szociális  intézmények  esetében 
jelentős,  40  M  Ft-os  a  megtakarítás,  mert  bizonyos  feladatokat  bevittek  a 
kistérségbe, és még 11 M Ft az a kiadáscsökkentési igény, amit az önkormányzat 
megfogalmaz.  Az  oktatásban  az  intézmények  nem  kapnak  önkormányzati 
támogatást.  15  M  Ft  a  megtakarítás  a  közművelődésben,  és   35  M  Ft  a 
hivatalban. Az utóbb említett 35 M Ft nagyságrendileg meghaladja a korábbi 
években  kialakult  igényeket  a  hivatallal  szemben.  A Polgármesteri  Hivatal 
működtetése - testület,  hivatal, Ellátó Szervezet,  Gazdaságfejlesztő Iroda - az 
összes  működési  kiadás  13  %-át  teszi  ki,  ami  elmarad  más,  hasonló 
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költségszerkezetű várostól. Az igazgatási kiadások a működési kiadások arányát 
tekintve  nem érik  el  más  városok kiadását.  Az építményadóval  kapcsolatban 
elmondja,  kb.  65  M  Ft  az  ez  évben  befolyó  adó  összege.  Megérti,  hogy  a 
vállalkozók ennek nem örülnek, de ha a vállalkozói terheket megnézik, akkor az 
tapasztalható, hogy míg az általuk befizetett iparűzési adó 850 M Ft, addig az 
építményadó 65 M Ft. Úgy gondolja, ez a nagyságrend nem jelentős.

Kiss  Sándor tájékoztatja  a  testületet,  hogy  áttérnek  a  költségvetés  részletes 
vitájára.

Fazekas Zoltán elmondja, az 5. számú melléklet 4. oldalán szerepel az Általános 
Művelődési Központ épületének mozgásvizsgálat mérése 2 M Ft-tal betervezve. 
Úgy  tájékozódott,  hogy  ennek  az  összegnek  a  nagyságrendje  túlzott  erre  a 
munkára. Javasolja, ennek jelentősebb részét célszerű lenne szakértői munkákra 
vagy  tervkészítésre  felhasználni  az  épület  sorsának  végleges  megoldása 
érdekében.

Benedek Mihály az egyik bizottsági ülésen is elmondta, hogy szeretnék, ha nem 
csak egy szakértői véleményre alapoznának, nem egy vélemény alapján dőlne el 
az épület jövője. Úgy gondolja, a testület határozatának megfelelően egyértelmű 
és  bölcs  döntést  tudnak  hozni.  Javasolja,  hagyják  ezt  a  2  M  Ft-ot  eredeti 
formájában azzal a kitétellel, hogy a jelenleg munkát végző szakértőn túl egy 
másik szakértőt is kérjenek fel a vizsgálatok lefolytatására.

Erdősi János javasolja, hogy ez a pontot az alábbiak szerint módosítsák meg: 
„ÁMK  épület  mozgásmérése,  biztosító  dúcok  utánállításának  költsége  és 
szakvélemény készítésének költsége”.

Fazekas Zoltán egyetért Erdősi úr javaslatával.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Erdősi  János  módosító  javaslatának 
elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  módosítással 
egyetért.

Nyerges  Tibor ismerteti,  hogy az  5.  számú melléklet  4.  oldalán  található  az 
„Egyéb  beruházások”  utolsó  sorában  a  Kistérségi  Közszolgáltató  Gazdasági 
Iroda  működési  feltételeinek  kialakítása.  Kérdése,  hogy  ez  konkrétan  az 
infrastruktúra  megteremtését  jelenti  vagy  annak  a  három  alkalmazottnak  az 
időarányos bérét is akik ott dolgoznak. Hozzáteszi, talán egyszerűbb lett volna 
ezt  a  funkciót  beépíteni  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ 
tevékenységébe.
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Kispap Károly tájékoztatja a testületet, hogy a kistérségbe bevitt feladatokat a 
kistérség  szerkezetében  kell  elvégezni,  ennek  alapján  jött  létre  ez  az  Iroda, 
amelyik  a  gazdasági  munkákat  végzi.  Ha nem jött  volna  létre,  akkor  önálló 
intézményt kellett volna létrehozni minden területen, mint pl. a gyermekvédelmi 
és szociális területen is. Elmondja, a volt Szociális Diszkontbolt helyén létesült 
az  Iroda,  két  helyiség  áll  a  rendelkezésükre.  Hangsúlyozza,  a  működtetésre 
vonatkozó összegeket a kistérség költségvetésében találják majd meg.

Nyerges Tibornak nincs szándékában módosító javaslatot tenni, bár nem győzte 
meg az ügyosztályvezető hozzászólása.

Erdősi  János az  5.  számú  melléklet  7.-8.  oldalán  található  kisebbségi 
önkormányzatok  kiadásaival  kapcsolatban  elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság 
ülésén  elhangzott  egy  javaslat,  hogy  a  szlovák  és  a  lengyel  kisebbségi 
önkormányzat  -  az  állami  támogatáson  kívül  -  az  önkormányzattól  többlet 
támogatást  ne  kapjon.  A bizottsági  ülésen  elhangzott  egy  javaslat,  hogy  ne 
támogassák a kisebbségi önkormányzatokat, azonban a bizottság nem fogadta el.

Varga Gábor az 5. számú melléklet 11. oldalán található Diákrádió működésének 
támogatására az Ifjúsági és Sport Bizottság 1,2 M Ft-ot javasol elfogadásra.

Benedek Mihály 1 M Ft-ra javasolja megemelni a támogatás összegét.

Varga Gábor elfogadja a javaslatot.

Nyerges Tibor ügyrendben kér szót. Kérdése, él e még az a rend, miszerint ha 
valaki megjelölte hova akar pótelőirányzatot biztosítani, akkor azt is meg kell 
jelölnie, hogy honnan veszi el?

Kiss Sándor véleménye, hogy a polgármester úr meg fogja jelölni, honnan veszi 
el az összeget. Kéri, szavazzanak a módosítás elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadja.

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Pénzügyi  Ügyosztály 
vezetőjével  történt  egyeztetés  alapján,  a tartalékból fogják biztosítani  a plusz 
400 E Ft-ot.

Erdősi  János elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  javasolja,  hogy  az  5.  számú 
melléklet  13.  oldalán  szereplő  ÓZDSZOLG Kht-nál  a  különigények közül  a 
Civil Ház működtetésére betervezett 11 M Ft-ot a működési célú feladatokhoz 
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tegyék át. Így a különigények támogatásánál szereplő 36 M Ft-ból fennmaradó 
25 M Ft-ot a településüzemeltetés feladataihoz javasolja áthelyezni.

Benedek Mihály egyetért a javaslattal.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  módosítással 
egyetért.

Tartó Lajos nem kíván módosító javaslattal élni, de az 5. számú melléklet 15. 
oldalán  egy  számára  érthetetlen  dolgot  lát,  amelyre  választ  kér.  A 
belvízrendezési keretnél tavaly 800 E Ft-ot hagytak jóvá a Székely Bertalan úton 
árok kialakítására.  Mivel  a feladatot  nem hajtották végre,  bízott  abban,  hogy 
pénzmaradványként fog jelentkezni. Nem jelentkezett. A Pénzügyi Ügyosztály 
vezetője kérdésére azt mondta, hogy a belvízrendezési keretet elköltötték, ezért 
nem szerepel  a  költségvetésben,  majd  az  idei  keretből  pótolják  az  elmaradt 
feladatot.  Ugyanakkor az ÓZDSZOLG Kht. munkatársa, Kelemen Sándor azt 
mondta, ezt a pénzt nem költötték el. Tart attól, hogy nem lesz se pénz, se árok.

Kispap Károly nem hiszi, hogy bele kellene bonyolódni abba, hogy a tavalyi 
pénzmaradványból  mi  maradt  meg.  A  pénzmaradvánnyal  kapcsolatos 
előterjesztés minden év áprilisában kerül testület elé. Hozzáteszi, le fognak ülni 
és  tételesen  áttekintik  a  kérdést.  A  számára  egyértelmű,  hogy 
pénzmaradványként visszahozzák azt, ami megmaradt az előző évben. A feladat 
nem lett végrehajtva, de hogy esetleg milyen kommunális célra fel lett használva 
ennek a fedezete azt majd megnézik.

Tóth Melinda kérdése, hogy az 5. számú melléklet 15. oldalán található temetők 
fejlesztése mit takar és melyik temetőben milyen fejlesztések fognak történni?

Benedek  Mihály válasza,  hogy  a  temetők  felújítása,  karbantartása  az 
ÓZDSZOLG  Kht-val  kötendő  szerződés  részét  fogja  képezni  és  csak  az 
önkormányzat kezelésében lévő temetőkre vonatkozik.

Tóth Melinda kérdése, hogy a temetők feljáratát lehetne-e biztosítani, mert aki 
járja a temetőket, jól tudja, hogy nincsenek utak.

Benedek Mihály válasza, hogy az ÓZDSZOLG Kht. és az önkormányzat közötti 
szerződés fogja tartalmazni ezeket a részleteket.

Bárdos István ismerteti, az 5/c mellékletben található a Borsod Volán Rt. 17000 
E Ft-os támogatása. Nincs problémája ezzel mindaddig, amíg a Volán biztosítja 
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a  szolgáltatást.  Akkor  van  problémája,  amikor  a  Volán  1-2  járatot  kihagy. 
Tisztában  van  azzal,  hogy  a  tarifaemelésre  szüksége  van  a  cégnek,  de 
szembesültek azzal, hogy a Bánszállásról 5.30 órakor induló járatot törölték. Ezt 
felvetette  a  bizottsági  ülésen  is,  de  senki  nem  tudott  választ  adni  hogyan 
történhet  meg  járattörlés.  Úgy  tudja,  amennyiben  a  Volánnak  ilyen  jellegű 
problémája van, akkor értesíti az önkormányzatot. Hangsúlyozza, a cég és az 
önkormányzat  közötti  szerződés  kétoldalú.  Most  azzal  szembesült,  hogy 
egyoldalú szerződésmódosítás történt, amelyet nemcsak a Bánszállás és Center 
lakossága érez meg, hanem mindenki, aki ezen az útvonalon utazik. 

Kovács  György válasza,  hogy  a  bizottsági  ülésen  is  elmondta,  a 
tarifarendelethez január 1-jétől  hozzákapcsolódik a  menetrend is.  Hozzáteszi, 
módosításra vonatkozó javaslat január 1-je után nem érkezett. Ígéretet tesz arra, 
hogy meg fogja nézni hogyan történhetett meg a buszjárat törlése. 

Fazekas  Zoltán elmondja,  a  bizottsági  ülésen  vetődött  fel,  hogy  a  rendelet 
szövegének 6. §-a sorszámozás nélkül tartalmazza a Szociális és Egészségügyi 
Gazdasági központ, valamint az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
előirányzatának felosztását. Javasolták, hogy ezt bontsák két részre, a SZEGK 
működési  előirányzatának  tagintézményenkénti  jóváhagyásáról  az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság 
együttes  előterjesztése  alapján,  míg  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények 
Gondnoksága esetében a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság előterjesztése alapján döntsön a testület. A következő oldalon a 7. § (3) 
bekezdésben  szerepel  az  egyházak  esetében  támogatási  keretösszeg,  az  azt 
követő  szervezeteknél  viszont  nem.  Javasolják,  hogy  a  (3)  bekezdésben  se 
szerepeljen  konkrét  összeg,  csak  hivatkozás  a  mellékletre.  Úgy  gondolja,  ez 
egyszerűsíti az év közbeni módosítást is.

Kispap Károly ismerteti, a 6. §-ban foglaltak a tavalyi költségvetésben is így 
szerepeltek. Ugyanakkor nincs akadálya annak - ha a testület úgy dönt -, hogy 
külön  előterjesztést  készítsenek  a  tagintézményenkénti  jóváhagyásokról. 
Egyetért  Fazekas  Zoltánnal,  hogy  a  konkrét  összeget  hagyják  ki  a  (3) 
bekezdésből. 

Fazekas Zoltán fenntartja javaslatát.

Benedek  Mihály javasolja,  készüljön  külön  előterjesztés  az  AOIG-ra  és  a 
SZEGK-re, így legyen a 6. §-on belül külön bekezdésbe véve, valamint a 7. § 
(3) bekezdésben ne szerepeljen konkrét összeg.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosítás elfogadásáról.
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A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  módosítással 
egyetért.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a 7. § (3) bekezdést érintő módosító javaslatról.

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  módosítással 
egyetért.

Kovács Béla javasolja, hogy a 7. § (3) bekezdésben az  egyházakat illetően ne 
csak  a  fejlesztési  célú,  hanem  a  karbantartási  célú  kiadások  támogatására 
előirányzott keretösszeg felosztása is történjen meg.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosítás elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  módosítással 
egyetért.

Kiss  Sándor kéri,  a  módosításokkal  együtt  szavazzanak  a  rendelet-tervezet 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
2/2007.(II.28.)  számú rendeletét

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször mó-
dosított 1992. évi XXXVIII. törvény  65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri 
Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §
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 (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján az önkor-
mányzat a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

 (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények, a Polgármesteri Hivatal külön-külön 
alkotnak egy-egy címet. A Polgármesteri Hivatal kiadásai alcímekre tago-
zódnak.

Ózd város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

3. §

 (1) Ózd város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. 
évi  költségvetésének  bevételi  főösszegét  10.012.564 E  Ft-ban  állapítja 
meg. 

(2) Az  (1)  bekezdésben  megállapított  bevételi  főösszeg  jogcímek  szerinti 
részletezését  a  2.  számú melléklet,  címenkénti  részletezését  a  3.  számú 
melléklet tartalmazza. 

4. §

 (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. 
évi költségvetésének kiadási főösszegét 10.544.355 E Ft-ban állapítja meg.

(2)  A  költségvetési  kiadások  (1)  bekezdésben  megállapított  főösszegének 
intézményenkénti  és  előirányzat-csoportonkénti  részletezését  a  4.  számú 
melléklet tartalmazza. 

a.) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzata  3.535.536 
E Ft,  melyből  25.239 E Ft a  működési  célú  általános  tartalék, 
40.100 E Ft a működési céltartalék,  28.000 E Ft a lakóterületi cél-
tartalék és 85.322 E Ft a fejlesztési céltartalék összege. A kiadások 
feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

b.) Az intézményi kiadásokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás 
összege  4.460.953  E Ft, melynek intézményenkénti részletezését 
a         6.   számú melléklet   tartalmazza. 

c.) Az önkormányzat által kijelölt felújítások előirányzata 363.514 E 
Ft, a beruházási kiadások előirányzata 1.074.361 E Ft. Feladaton-
kénti részletezését a 4. és 5.     számú mellékletek   tartalmazzák.
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d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi bevételi és kiadási 
előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. §

 (1) A 3.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételi  főösszeg  és  a  4.  §  (1) 
bekezdésében  megállapított  kiadási  főösszeg  különbözete  531.791  E  Ft 
működési költségvetési hiány.

(2) A hiány rendezése érdekében az önkormányzat felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy pályázatot nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévő helyi önkormányzatok támogatására, a működésképtelen önkor-
mányzatok egyéb támogatására, illetve, hogy az OTP-től – legfeljebb 350 
M Ft összegű - rövid lejáratú működési hitelt vegyen fel.

Az előirányzatok felhasználása

6. §

(1) A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ működési előirányzatának 
tagintézményenkénti jóváhagyásáról a Képviselő-testület az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előterjesztése 
alapján dönt. 

(2) Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények  Gondnoksága  működési 
előirányzatának tagintézményenkénti jóváhagyásáról a Képviselő-testület a 
Művelődési  és Oktatási  Bizottság és  a  Pénzügyi Bizottság előterjesztése 
alapján dönt.

7. §

(1) Az alapítványok, a  karitatív és egyéb civil  szerveződések támogatására 
előirányzott  keretösszeg (5.  számú  melléklet  9.  cím  1.  alcím  2. 
előirányzatcsoport)  felhasználására  a  Képviselő-testületnek  a  Pénzügyi 
Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Bizottság és a Lakásügyi Társadalmi Bizottság együttesen 
tegyen javaslatot.

(2) A közrend és vagyonvédelmi feladatok  támogatására előirányzott   keret 
(5. számú melléklet 9. cím 1. alcím 2. előirányzatcsoport) felhasználására a 
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Közrendvédelmi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság együttesen tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére. 

(3) Az  egyházak  fejlesztési  és  karbantartási  célú  kiadásainak  támogatására 
előirányzott keretösszeg (5. számú melléklet 9. cím 1. alcím 3. előirányzat-
csoport)  felosztásáról  a  Képviselő-testület  a  Művelődési  és  Oktatási 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes javaslata alapján dönt.

(4) A sportszervezetek támogatására előirányzott keret (5. számú melléklet 9. 
cím 6. alcím 2. előirányzatcsoport) tételes felhasználásáról az Ifjúsági és 
Sport  Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes előterjesztése alapján a 
Képviselő-testület külön határozatban dönt. 

(5) A  nemzeti  ünnepek  megrendezésére  és  egyéb  városi  rendezvényekkel 
kapcsolatos feladatokra előirányzott  keret (5.  számú melléklet  9.  cím 7. 
alcím  1.  előirányzatcsoport)  felhasználására  vonatkozó  javaslatot   a 
Művelődési  és  Oktatási  Bizottság,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  és  a 
Pénzügyi Bizottság együttesen terjessze a Képviselő-testület elé. 

(6) A 2007. évi költségvetésben

- útfelújításokra, 
- járdafelújításokra, 
- játszóterek fejlesztésére,
- temetőknél parkolók kialakítására,
- belvízrendezési feladatokra,
- közvilágítás fejlesztésére,
- és a temetők fejlesztésére

jóváhagyott  összegek  (5.  számú  melléklet  9.  cím  9.  alcím  4-5. 
előirányzatcsoport)  tételes  felosztásáról  a  Képviselő-testület  a 
Városfejlesztési- és üzemeltetési Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság 
és  a  Pénzügyi  Bizottság  együttes  javaslata  alapján  külön  előterjesztés 
keretében dönt.

 (7) A városrehabilitációs feladatokra előirányzott keret (5. számú melléklet 9. 
cím 9.  alcím 5.  előirányzatcsoport)  felhasználását  a  Képviselő-testület  a 
Gazdaságfejlesztési   Bizottság,   a  Városfejlesztési  és  -üzemeltetési 
Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság hatáskörébe utalja, az önkormányzati 
vagyonrendeletben  (25/1993.(XII.23.)  7.  §.  (3)  bek.)  előírt  összeghatár 
betartásával. 
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 (8) A közhasznú foglalkoztatás saját erő fedezetére  biztosított előirányzat (5. 
számú melléklet 9. cím 11. alcím 2. előirányzatcsoport) célonkénti, illetve 
szervezetenkénti  felosztásáról  a  Képviselő-testület  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság,   a  Városfejlesztési  és  -üzemeltetési   Bizottság és  a  Pénzügyi 
Bizottság együttes előterjesztése alapján dönt.  

8. §

(1) Az általános tartalék (5. számú melléklet 9. cím 1. alcím 8. előirányzat-cso-
port) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A 
lakóterületi céltartalékok előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület 
– a településrészi bizottságok ill. területi képviselők véleményének figyelem-
bevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A lakóterületi céltartalékok összegének  legalább 80 %-át minden területen 
beruházási és felújítási célokra kell felhasználni.

(3) A lakóterületi céltartalékok terhére semmiféle olyan feladat nem finanszíroz-
ható, amelynek végrehajtását központi vagy önkormányzati rendelet lakossá-
gi hatáskörbe utalja.

(4) A  működési  céltartalékként  előirányzott  összeg  az  előre  nem  látható 
áremelkedések illetve nem várt működési többletfeladatok finanszírozását 
szolgálja.  Felhasználására  csak  az  év  második  felében  kerülhet  sor,  a 
Képviselő-testület döntése alapján.

(5) A fejlesztési céltartalék (5. számú melléklet 9. cím 1. alcím 8. előirányzat-
csoport)  felhasználása  a  pályázati  támogatások  előkészítésével  és 
önerejével  kapcsolatos  kiadásokra  történhet  a  Képviselő-testület  döntése 
alapján.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A  költségvetés  főösszegei,  intézményenkénti  (címenkénti)  és  kiemelt 
előirányzatonkénti összesen előirányzatai – az alábbiak kivételével – csak a 
Képviselő-testület hatáskörében módosíthatók:

a.) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami 
pénzalap által év közben biztosított pótelőirányzatok,
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b.)  bevételi  többletekkel  összefüggő  előirányzat-módosítások 
(intézményi  működési  bevételi  többletek,  működési  és 
felhalmozási  célú  támogatásértékű  bevételek,  átvett 
pénzeszközök).

(2) Az  intézmények  az  (1)  bekezdés  b.)  pontjában  felsorolt  forrásokból 
származó többletbevételeikből a személyi juttatások és az azzal összefüggő 
munkaadókat  terhelő  járulékok  előirányzatát  saját  hatáskörben  csak  a 
többletbevétellel  összefüggő  feladat  elvégzéséhez  szükséges,  nem  a 
személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az 
adott  bevételből  történő  teljesítése  után  fennmaradó  összeg  erejéig 
emelhetik fel. Ez azonban tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet. 

(3) Az  önállóan  gazdálkodó  intézmény  vezetője  a  saját  kezdeményezésű 
előirányzat-változásokról   -  azokkal  egyidejűleg – köteles  tájékoztatni  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályát. 

(4) Az  intézmények által  kezdeményezett  előirányzat-emelés  önkormányzati 
támogatási  igénnyel  sem  2007.  évben,  sem  a  következő  években  nem 
járhat.

(5) Az  önkormányzati  támogatások  és  a  költségvetésben  előirányzott 
tartalékok működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel.

 
10. §

(1) A Képviselő-testület  felhatalmazza  az  önállóan  gazdálkodó intézmények 
vezetőit  az  előírt  bevételek  beszedésére,  illetve  a  jóváhagyott  kiadások 
teljesítésére.

(2) Az  önkormányzati  intézmények  –  a  feladatok  teljesítéséhez  igazodó  - 
pénzellátásáról a Pénzügyi Ügyosztály Vezetője gondoskodik.

(3) A  költségvetési  intézmények  a  Pénzügyi  Ügyosztály  vezetője  által 
meghatározott személyek részére kötelesek felhatalmazást adni az OTP-nél 
vezetett bankszámlák forgalmába történő betekintésre.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az esedékességet követő 30 
napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya Vezetőjét.
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(5) Amennyiben  az  önállóan  gazdálkodó  intézmény  30  napon  túli 
tartozásállományának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 
10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 
nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki. 

11. §

A közbeszerzési eljárás alá tartozó beruházások, felújítások és tervezési felada-
tok bruttó ajánlati árainak elfogadására 

amennyiben a legkedvezőbb ajánlat  szerinti  ár  a költségvetésben jóváhagyott 
előirányzatot 

50 M Ft-nál kisebb összegű költségvetési előirányzat esetében 10 %-nál 
kisebb, 
50 M Ft-nál nagyobb összegű költségvetési előirányzat esetében 5 %-nál 
kisebb

mértékben haladja meg,
 a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési-  és  üzemeltetési  és  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottságok  elnökeinek   egyetértésével  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert 
hatalmazza fel.

12. §

(1) Az  államháztartáson  kívüli  szervezetek  önkormányzati  támogatása 
felhasználásának feltételeit a támogatottal a költségvetési évre vonatkozóan 
kötött megállapodásban kell rögzíteni. 

(2) A helyi  önkormányzat  által  nyújtott  céljellegű,  működési  és  fejlesztési 
támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a 
támogatási  program  megvalósítási  helyét  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
honlapján – legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig – 
közzé kell tenni. 
Amennyiben  a  támogatási  összeg  200.000  forint  alatti  –  melyet  adott 
költségvetési évben egybe kell számítani – a közzététel mellőzhető.

(3) A  helyi  önkormányzat  költségvetésében  szereplő,  5  M  Ft  értékhatárt 
meghaladó közbeszerzési ajánlatkéréseket – legalább az ajánlat beérkezési 
határidejét megelőző 5 munkanappal – Ózd város internetes honlapjára is 
fel kell tenni.
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13. §

A költségvetésben  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  felhasználására  csak  a 
Polgármester, a Polgármesteri Hivatal ezzel felruházott dolgozója, valamint az 
illetékes intézmény vezetője tehet intézkedést. 

14. §

(1) A  Képviselő-testület  az  50000  Ft értékhatárt  el  nem  érő  kisösszegű 
követelések  elengedését  az  önállóan  gazdálkodó  intézmény  vezetőjének 
hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott 
módon kell végrehajtani.

(2) Az  50000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból 
való törlését megfelelő indokolással a költségvetési  intézmények vezetői 
évente  október  30-ig  kezdeményezhetik.  A  kérelmek  elbírálásáról  a 
Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 
1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

2.) napirend

Javaslat a 2007. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

Benedek  Mihály módosításként  elmondja,  az  intézkedési  terv  18.)  pontjában 
elírás  történt,  a  határidő  helyesen  2007.  április  30.  nem  2006.,  valamint 
ugyanennek  az  oldalnak  a  tetején  az  előző  oldalon  lévő  négy  utolsó  sor 
megismétlődik, tehát azt ki kell hagyni. 

Erdősi János a Pénzügyi Bizottság néhány módosító javaslatát mondja el. Az 
intézkedési  terv  3/b.)  pontjában  a  határidőt  ki  kellene  egészíteni  az  „első 
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alkalommal 2007. évben” szövegrésszel. A 12.) pontban a „Meg kell próbálni..” 
helyett  „Kezdeményezni kell..” szövegrészt kellene írni.  A 16.) pont felelősei 
közül ki kellene húzni az ÓZDSZOLG Kht. Igazgatóját, mivel a cégnek sem 
szankcionálási, sem bírságolási jogosítványa nincs. Módosítani kell még a 22.) 
pontot, ahol a beruházások és felújítások terveztetését nem az ÓZDINVEST Kft. 
bevonásával  kell  elvégezni,  hanem az ÓZDINVEST Kft-nek kell  elvégeznie. 
Javasolja még a bizottság a határozati  javaslat  kiegészítését  egy 27.) ponttal, 
mely  szerint  be kell  mutatni  a  Képviselő-testületnek a  Polgármesteri  Hivatal 
szervezeti  felépítését,  érzékeltetve  az  egyes  ügyosztályok  tevékenységét,  a 
Hivatal  egészének  legfontosabb  feladatait,  működését.  Felelősként  a  Jegyző 
Urat,  határidőnek  az  SZMSZ  módosítás  előterjesztésének  időpontját  kell 
megjelölni. 

Kiss  Sándor kérdezi  Polgármester  Urat,  mint  előterjesztőt,  egyetért-e  a 
módosításokkal.

Benedek  Mihály már  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  is  elhangzottak  ezek  a 
módosítások, egyetért velük.

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

A Képviselő-testület 18 igen, 1 nem szavazattal,  4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

133/SzÜ 14/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy: A 2007. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2007.  évre  elfogadott 
költségvetés eredményesebb végrehajtása érdekében az alábbiakat határozza.
1.) 2007.  évi  költségvetésben  előirányzott  működési  forráshiány 

finanszírozásához  szükségesnek  tartja  ÖNHIKI  támogatási  igény 
megfogalmazását. Az erre vonatkozó pályázat benyújtására a polgármestert 
hatalmazza fel. 

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. április 20.

2.) Az önkormányzati vagyont növelő kiadások közül
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- a martinsalak házak elbontását,
- az elővásárlási jog gyakorlását,
- a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti ingatlanvásárlásokat

csak az esetben indokolt finanszírozni, ha ezek bevételi oldalról is legalább 
az önkormányzati kiadások mértékéig tárgyévben visszatérülnek.

Felelős: Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

Határidő: 2007. december 31.

3./a.) Át kell tekinteni az üresen álló lakások és egyéb bérlemények, valamint a 
kedvezményesen vagy ingyenesen bérbe adott önkormányzati ingatlanok 
helyzetét, s javaslatot kell tenni a hatékonyabb ingatlanhasznosításra. 

Felelős: Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. június 30.

b.) Az  ÓZDSZOLG Kht.  évente  számoljon  be  a  Képviselő-testületnek  az 
önkormányzati  tulajdonú  bérlemények  előző  évi  bevételeiről,  s  azok 
felhasználásáról.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: minden év április 30. (első alkalommal 2007. évben)

4.) A  költségvetési  kiadások  között  keretösszeggel  meghatározott 
előirányzatok  tételes  felosztására  vonatkozó  javaslatokat  legkésőbb 
március 31-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Felelős: költségvetési rendeletben meghatározottak szerint
Határidő: 2007. március 31.

5.) A Képviselő-testület  szükségesnek  tartja  a  helyi  autóbusz  közforgalmú 
közlekedés  normatív  támogatásáról  szóló  rendelet  alapján  a  normatív 
támogatás megigénylését.

a.) Ennek kapcsán a Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy

- a  helyi  autóbusz  közforgalmú  közlekedés  működtetéséhez 
(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a 
BORSOD-VOLÁN Zrt.  részére  az  Önkormányzat  2/2007.(II.28.) 
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sz. rendeletével jóváhagyott Ózd város 2007. évi költségvetésében 
17.000  E  Ft  vissza  nem  térítendő  önkormányzati  támogatást 
biztosít;

- a  helyi  autóbusz  közforgalmú  közlekedést  a  BORSOD-VOLÁN 
Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés alapján 2007. január 1-
től 2007. december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

Az igénylést a rendeletben meghatározott határidőig be kell nyújtani. 
Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  igényléssel  kapcsolatos  további 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

b.) A megítélt  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználásáról  a  2007.  évi 
költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni.

Felelős: Polgármester
Határidő: a 2007. évi költségvetésről szóló beszámoló előterjesztése.

6.) A  közcélú  foglalkoztatási  keret  felosztására  vonatkozó  javaslatot  a 
Képviselő-testület  elé  kell  terjeszteni.  Az  előterjesztésben  a  Képviselő-
testület indokoltnak tartja az alábbiak figyelembevételét. 

- A támogatás  csökkentésének  elkerülése  érdekében  az  első  féléves 
időarányos részt átmeneti többletfinanszírozás vállalásával is fel kell 
használni.

- Az éves keretből már nem finanszírozható többletfoglalkoztatást csak 
átmeneti  létszámhiányból  származó  megtakarítás  vagy  a 
foglalkoztatással elérhető egyéb költségmegtakarítás terhére célszerű 
vállalni.

- A  közcélú  keretet  a  lehető  legnagyobb  mértékben  6  órás 
foglalkoztatással kell felhasználni.

– A  kisebb  összegű  szociális  segélyben  részesülők  közcélú 
foglalkoztatása esetén az önkormányzati saját erő igény növekszik.
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- Előnyben  kell  részesíteni  a  keretek  elosztásánál  a  kommunális 
feladatellátást,  s  természetesen  minden  területen  törekedni  kell  a 
foglalkoztatás  mögötti  teljesítmények  eddiginél  szigorúbb 
számonkérésére.

Felelős: Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke

Határidő: 2007. március 31.

7.) Az  önköltséges  főiskolai  képzésben  résztvevő  állandó  ózdi  lakhelyű 
hallgatók önkormányzati támogatását helyi rendeletben kell szabályozni.

Felelős: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke
Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Határidő: 2007. június 30.

8.) A  jelenleg  hivatali  működtetésben  lévő  mikrobuszt  az  ételszállítások 
céljaira térítésmentesen használatba kell adni a Szociális és Egészségügyi 
Központ részére.

Felelős: Ellátó Szervezet Vezetője
Határidő: 2007. március 31.

9.) A közoktatási  intézményeknél  ütemezett  kiadáscsökkentő  intézkedésekre 
vonatkozó  javaslatot,  annak  összetételét  a  tagintézmények  működési 
kiadásainak megállapítására vonatkozó előterjesztésben kell konkretizálni.

Felelős: Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke,
Pénzügyi Bizottság Elnöke.

Határidő: 2007. április 30.

10.) A közművelődési intézményeknél 

a.) a  tartalékolásra  javasolt  összesen  15  M  Ft-ot  –  az  egyes 
intézményekhez  lebontott  mértékben  –  az  önkormányzati 
támogatásokból a Polgármesteri Hivatalnál kell külön kezelni. 

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen ill. 2007. december 31.

b.) a  város  közművelődési  koncepcióját  a  Képviselő-testület  elé  kell 
terjeszteni.
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Felelős: Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Határidő: 2007. április 31.

11.) A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  kiadáscsökkentési  intézkedésekben 
érintett  intézmények  vezetőit,  hogy a  képviselő-testületi  döntést  igénylő 
intézkedéseket terjesszék a Képviselő-testület elé. 

Felelős: illetékes bizottságok elnökei
Pénzügyi Bizottság Elnöke
érintett intézmény vezetője

Határidő: értelemszerűen ill. 2007. december 31.

12.) Kezdeményezni  kell  Velence-telepen  egy  –  jelenleg  önkormányzati 
tulajdonú – lakóház felújítását, a magánerő bevonásával.

Ennek érdekében

- gondoskodni  kell  egy  db  4  (vagy  6)  lakásos  lakóház  teljes 
megürítéséről,

- fel kell mérni, hogy lesz-e igénylő a felújítandó lakások megvételére 
és  tulajdonosként  történő  hasznosítására.  (Ennek  feltétele  a 
szociálpolitikai  kedvezményre  való  jogosultság  és  a  rendszeres 
jövedelmet biztosító munkahely legyen.)

- ezt  követően az ún.  félszocpol kedvezmény igénybevétele révén az 
érintett családok megvásárolnák az Önkormányzattól a lakóépületben 
lévő lakásokat,

- az  önkormányzat  a lakásértékesítés  bevételeit  egyedi  támogatásként 
visszaadná  a  műemléki  területen  lévő  lakóház  felújításának 
támogatásához, és segítséget nyújtana a lakóház szerkezeti elemeinek 
(tetőzet, stb.) felújításához, annak lebonyolításához,

- az Önkormányzat  mindezeken túl esetleg kezességvállalással  segít-
hetné az említett családok hitelhez jutását a belső felújítási munkála-
tokhoz, amit a lakások tulajdonosaként már az illető családok végez-
nének (vagy végeztetnének) el. 

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
PH Műszaki Ügyosztály vezetője
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. december 31.
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13.) Az  Önkormányzat  költségvetésében előirányzott  beruházási-  és  felújítási 
feladatokat  csak  az  arra  felhatalmazott  kötelezettségvállaló  intézkedése 
alapján  lehet  elvégezni,  az  ettől  eltérő  intézkedések  eredményeként 
beérkezett számla nem teljesíthető.

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

14.) A  beruházásokra  és  felújításokra  vonatkozó  pályázatoknál  a  város 
költségvetésében  szereplő,  de  pályázati  támogatás  nélkül  nem 
megvalósítható  feladatok  támogatási  lehetőségeinek  felkutatására  kell 
elsősorban koncentrálni.

Felelős: Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Határidő: folyamatos, ill. 2007. december 31.

15.) A  beépítésre  alkalmas  területek  hasznosítása  érdekében  hatékony 
intézkedéseket  kell  tenni  (különös  tekintettel  a  munkahelyteremtő 
fejlesztések elősegítésére).

Felelős: Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: folyamatos, ill. 2007. december 31.

16.) Településünk  rendezettebbé  tétele,  városképi  megjelenésének  javítása,  a 
város  tisztasága  érdekében  sokkal  szigorúbban  kell  élni  a  bírságolás 
eszközeivel.  A  Közterület  Felügyelet  munkavégzésében  kapjon  sokkal 
nagyobb súlyt az illegális szemeteléssel, a városban folyamatosan keletkező 
szemétkupacokkal kapcsolatos szankcionálás. 

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
PH Műszaki Ügyosztály vezetője
Közterület Felügyelet vezetője

Határidő: 2007. december 31.

17.) Az önkormányzati cégek rendszeresen egyeztessék a bérleti díj, fűtési és 
melegvíz  díj,  víz-  és  csatornadíj  valamint  a  szemétdíj  tartozásokat  a 
Szociális  és  Egészségügyi  Ügyosztállyal,  annak  érdekében,  hogy  a 
várhatóan  növekvő díjhátrálékokat  –  az  ügyfél  ez  irányú kérelmére  –  a 
folyósítandó szociális segélyekből teljesíteni lehessen.
A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály Vezetője minden negyedév végét 
követő hó 15-éig adjon tájékoztatást  a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és –
üzemeltetési,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottságok  részére  az 
intézkedések  révén  befolyt  díjhátrálékokról.  Mivel  a  kintlévőségek  az 
önkormányzati alapítású szervezetek árbevételeit növelik, az érintett cégek 
ebben  a  folyamatban  hatékonyan  működjenek  közre.  A  közhasznú  és 
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közcélú  munkavégzésben  foglalkoztatottak  közüzemi  díjtartozásait 
járandóságukból le kell vonni.
Az érintettek e  feladatok végrehajtására  vonatkozó információáramlást  a 
törvényes előírások betartásával alakítsák ki. 

Felelős: PH Szociális Ügyosztály vezetője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
ÓHG Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos ill. 2007. december 31.

18.) Kérni  kell  a  város  gazdálkodó  szervezeteit,  hogy  a  szakképzési 
hozzájárulásból  történő  befizetéseikkel  elsősorban  az  Ózdon  működő 
középfokú oktatási intézmények fejlődését, fejlesztéseit segítsék elő.

Felelős: PH Művelődési Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. április 30.

19.) A  Strandfürdő  ez  évi  karbantartásához  biztosított  7  M  Ft  terhére  a 
kifizetéseket  az  Ózdi  Vízmű  Kft.  részére  igazolt  számla  alapján  lehet 
teljesíteni.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: folyamatos, ill. 2007. december 31.

20.) A Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  5  M Ft  önkormányzati  önerő 
biztosítására  a  céltámogatásos  egészségügyi  gép-műszerbeszerzéshez, 
amelynek   felhasználására  várhatóan  2008.  évben  kerül  sor.  Ezt  az 
előirányzatot a 2008. évi költségvetésben biztosítani kell.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: kötelezettségvállalásra: a 2007. évi pályázat benyújtása,

önerő előirányzására: a 2008. évi költségvetés előterjesztése.

21.) Gondoskodni  kell  a  Strandfürdő  felújítási  feladatainak  elkészíttetéséről, 
annak  érdekében,  hogy  a  munkálatok  a  2008.  évi  szezonnyitásra 
elkészüljenek.

Felelős: VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Határidő: 2007. november 30.
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22.) Az  önkormányzati  költségvetésben  szereplő  beruházások  és  felújítások 
terveztetését – a kivitelezés lebonyolítását is végző – ÓZDINVEST Kft-nek 
kell végezni.

Felelős:     PH   Pénzügyi Ügyosztály vezetője
 PH Műszaki Ügyosztály vezetője

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos ill. 2007. december 31.

23.) A kommunális jellegű felújítási munkálatokat az ÓZDINVEST Kft. minden 
esetben több ajánlat bekérése – és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása – 
alapján rendelje meg.

Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos ill. 2007. december 31.

24.) A  kiadáscsökkentő  intézkedéseket  a  mindennapi  feladat-végrehajtás  és 
gazdálkodás során is  érvényesíteni  kell,  az ezt  szolgáló szemléletet  meg 
kell  követelni  (például  fizetett  szabadság  pénzbeni  megváltásának 
elkerülése, stb.).

Felelős: Önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetői
Határidő: folyamatos ill. 2007. december 31.

25.) Az általános  iskolák világításának korszerűsítése  kapcsán fizetendő éves 
bérleti  díjat  és  az  ennek  eredményeként  képződő  megtakarításokat 
egyeztetni  kell  a  vállalkozó Caminus  Zrt-vel  annak  érdekében,  hogy  az 
elfogadott határozatban foglaltak teljesítésre kerüljenek.

Felelős: PH Művelődési Ügyosztály vezetője
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
PH Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. május 15.

26.) El  kell  készíttetni  (aktualizálni  kell)  az  orvosi  rendelők ingatlanforgalmi 
értékelését, s ennek alapján az Önkormányzat illetékes bizottságai tegyenek 
javaslatot a Képviselő-testület részére a rendelők értékesítésére.

Felelős: Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke,
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke,
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Határidő: 2007. június 30.
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27.) Be  kell  mutatni  a  Képviselő-testület  részére  a  Polgármesteri  Hivatal 
szervezeti felépítését, érzékeltetve az egyes ügyosztályok tevékenységét, a 
Hivatal egészének legfontosabb feladatait, működését.

Felelős: Dr. Csiszár Miklós jegyző
Határidő: Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának előterjesztése

-.-.-

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

-.-.-

3.) napirend

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

Kovács  Béla: a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amely egy ingatlan 
átminősítéséről  szól,  tulajdonképpen  egy  korábbi  döntés  átvezetése.  Ez  az 
ingatlan a Területi Szociális Gondozási Központ kezelésében van.

Benedek Mihály kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 3/2007. (II.28.) számú
rendeletét az Ózd Városi Önkormányzat

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

rendelet módosításáról

1. §

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb 
szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendelete (továbbiakban: Rendelet) a 
törvény  alapján  korlátozottan  forgalomképes  vagyonkörét  tartalmazó  3.  sz. 
mellékletének 26. sorszáma alól törli az ózdi belterületi 5081 hrsz-ú ingatlant. 
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2. §

A Rendeletnek  az  Önkormányzat  forgalomképes  vagyonát  tartalmazó  5.  sz. 
melléklete  3647  sorszám  alatt  kiegészül  az  ózdi  belterületi  5081  hrsz-ú 
ingatlannal. 

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.) napirend

Javaslat  állami  tulajdonú,  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság kezelésében lévő, 
egyes ózdi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonszerzésére 

Kovács Béla: az előterjesztés 1. oldalán lévő táblázatból nyomon követhető az 
előterjesztés.  A  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. A határozati javaslat indítványozza az Október 23. tér 1. 
sz. alatti irodaépület és az alatta lévő terület, a Volny J. úti Oxigéngyár területei 
és épületei, valamint a Sárli telep – Hangony patak közti területsáv átvételét a 
Kincstári  Vagyoni  Igazgatóságtól.  Nem javasolja  viszont  átvenni  a  Gyár  út-
Törzsgyár  területén  található  iroda  és  szociális  épület  elnevezésű  ingatlant, 
valamint az Istenmező úti üzemi területet. 

Vitális  István az  Oxigéngyárral  kapcsolatban  elmondja,  bizottsági  ülésen 
hosszabb vita alakult ki arról, át kell-e venni, vagy nem. Ott arról volt szó, hogy 
később is át lehet venni, most nem lenne szükséges. A tárgyalás végén mégis 
úgy szavaztak, hogy vegyék át. Véleménye szerint mérlegelni kellene azt, hogy 
tényleg át kell-e venni akkor, amikor konkrét elképzelés nincs a hasznosításra, 
az őrzés viszont jelentős összeg lenne.

Kovács Béla elmondja,  a  vita  azon alakult  ki,  hogy az Oxigéngyár területén 
betonalapok  vannak  és  azok  elbontása  nagyon  drága  lenne.  A  döntést  ez 
motiválta.

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a kormány tervezi azon rendelet 
módosítását,  amely  alapján  a  KVI  az  önkormányzati  feladatokhoz szükséges 
ingatlanokat még ingyenesen adhatja át. Ebből következően később is át lehetne 
ugyan venni bizonyos ingatlanokat,  csak azokat már nem ingyenesen kapnák 
meg.  Amikor  a  KVI  felajánlotta  ezeket  a  területeket  és  áttekintették  az 
ingatlanokat, már volt érdeklődő az Oxigéngyár területére. Kérdésként merült 
fel, hogy a Hűtőtorony beletartozik-e az Oxigéngyár területébe, hiszen annak 
elbontása  sok  pénzbe  kerülne.  Válaszként  elmondja,  nem  tartozik  bele  a 
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területbe. Azzal kapcsolatban, hogy azon a területen lévő veszélyes hulladékok 
elszállításra kerültek-e, elmondja, a hulladékokat már elszállították. Végezetül, - 
mivel  később  ez  a  terület  nem  kerülhetne  ingyenesen  az  önkormányzat 
tulajdonába, - javasolja, fogadják el a bizottságok véleményét. 

Vitális István köszöni a választ, ami által két olyan információ is a birtokába 
jutott,  amit  eddig  nem  tudott,  mely  szerint  a  terület  értékesíthető  és  a 
későbbiekben nem kerülhetne az önkormányzat tulajdonába ingyenesen. Ezek 
alapján elfogadja a bizottság véleményét.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

94/SzÜ 15/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: Állami  tulajdonú,  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő, 
egyes ózdi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonszerzésére

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

I.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát képező 
és  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő  ózdi  belterületi 
11172/B hrsz-ú, az Ózd, Október 23. tér 1. sz. alatti, „irodaépület” megneve-
zésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adá-
sát.

2.) Az Ózd Városi  Önkormányzat  az ingyenes tulajdonba adás esetén az 1.) 
pontban megjelölt ingatlant elsődlegesen az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meg-
jelölt,  egészségügyi  alapellátás  kötelező  önkormányzati  feladat,  valamint 
nem lakáscélú ingatlan hasznosítási önkormányzati feladat ellátására kívánja 
hasznosítani.

3.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingyenes tulajdonba adást biztosító kor-
mánydöntés esetén a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerülő 
költségeket megtéríti.

4.) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlanra a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz benyújtandó ingyenes tulajdonba adásra 
vonatkozó igénylés összhangban van a 2004. évi CVII. törvény mellékleté-
ben megjelölt Ózdi Kistérség területfejlesztési koncepciójával, illetve a terü-
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letfejlesztési programokkal, valamint az Ózd Városi Önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival.

5.) Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában le-
mond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

6.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1.) pontban feltüntetett ingatlan tulaj-
donjogát az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett terhekkel együtt veszi át.

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan tulaj-
donjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
kérelmet terjessze elő és a szükséges jognyilatkozatokat adja meg, döntés 
esetén az átadásra vonatkozó szerződést írja alá.

Felelős: 1-7. pontok vonatkozásában:
előkészítésért:

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 
szerződések és egyéb jognyilatkozatok aláírásáért:

Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

II.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát képező 
és a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő  ózdi  belterületi 
11172 hrsz-ú, az Ózd, Október 23. tér 1. sz. alatti, „irodaépületet hordozó te-
lekingatlan” megnevezésű ingatlan 1105/2232 tulajdoni hányada ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását.

2.) Az Ózd Városi  Önkormányzat  az ingyenes tulajdonba adás esetén az 1.) 
pontban megjelölt ingatlant elsődlegesen az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meg-
jelölt,  egészségügyi  alapellátás  kötelező  önkormányzati  feladat, valamint 
nem lakáscélú ingatlan hasznosítási önkormányzati feladat ellátására kívánja 
hasznosítani.

3.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingyenes tulajdonba adást biztosító kor-
mánydöntés esetén a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerülő 
költségeket megtéríti.

4.) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlanra a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz benyújtandó ingyenes tulajdonba adásra 
vonatkozó igénylés összhangban van a 2004. évi CVII. törvény mellékleté-
ben megjelölt Ózdi Kistérség területfejlesztési koncepciójával, illetve a terü-
letfejlesztési programokkal, valamint az Ózd Városi Önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival.
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5.) Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában le-
mond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

6.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1.) pontban feltüntetett ingatlan tulaj-
donjogát az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett terhekkel együtt veszi át.

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan tulaj-
donjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
kérelmet terjessze elő és a szükséges jognyilatkozatokat adja meg, döntés 
esetén az átadásra vonatkozó szerződést írja alá.

Felelős: 1-7. pontok vonatkozásában:
előkészítésért:

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 
szerződések és egyéb jognyilatkozatok aláírásáért:

Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

III.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat  nem kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát 
képező és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő ózdi belterületi 
11122 hrsz-ú, az Ózd, Gyár út – Törzsgyár területén található, „iroda és szo-
ciális épület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

IV.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát képező 
és  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő  ózdi  belterületi 
1188  hrsz-ú,  az  Ózd,  Volny  J.  úti,  „Oxigéngyár”  megnevezésű  ingatlan 
27227/28942 tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.) Az Ózd Városi  Önkormányzat  az ingyenes tulajdonba adás esetén az 1.) 
pontban megjelölt ingatlant az  Áht. 109/K. § (9) bekezdésében meghatáro-
zott foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési célkitűzések megvalósítására, va-
lamint  településrendezési önkormányzati feladat céljára kívánja hasznosíta-
ni.

3.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingyenes tulajdonba adást biztosító kor-
mánydöntés esetén a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerülő 
költségeket megtéríti.

4.) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlanra a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz benyújtandó ingyenes tulajdonba adásra 
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vonatkozó igénylés összhangban van a 2004. évi CVII. törvény mellékleté-
ben megjelölt Ózdi Kistérség területfejlesztési koncepciójával, illetve a terü-
letfejlesztési programokkal, valamint az Ózd Városi Önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival.

5.) Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában le-
mond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

6.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1.) pontban feltüntetett ingatlan tulaj-
donjogát az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett terhekkel együtt veszi át.

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan tulaj-
donjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
kérelmet terjessze elő és a szükséges jognyilatkozatokat adja meg, döntés 
esetén az átadásra vonatkozó szerződést írja alá.

Felelős: 1-7. pontok vonatkozásában:
előkészítésért: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 
szerződések és egyéb jognyilatkozatok aláírásáért:

Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

V.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat  nem kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát 
képező és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő ózdi belterületi 
4976/6 hrsz-ú, az Ózd, Istenmező úti, „üzemi terület” megnevezésű ingatlan 
64103/65844 tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

VI.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát képező 
és  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő  ózdi  belterületi 
11560/2 hrsz-ú, az Ózd, Sárli-telep–Hangony-patak között elterülő „közterü-
let” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását.

2.) Az Ózd Városi  Önkormányzat  az ingyenes tulajdonba adás esetén az 1.) 
pontban megjelölt  ingatlant az  Ötv. 8. § (1) bekezdésében önkormányzati 
feladatként nevesített településrendezés ellátása  (közterület) céljára kívánja 
hasznosítani.

3.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingyenes tulajdonba adást biztosító kor-
mánydöntés esetén a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerülő 
költségeket megtéríti.
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4.) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlanra a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz benyújtandó ingyenes tulajdonba adásra 
vonatkozó igénylés összhangban van a 2004. évi CVII. törvény mellékleté-
ben megjelölt Ózdi Kistérség területfejlesztési koncepciójával, illetve a terü-
letfejlesztési programokkal, valamint az Ózd Városi Önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival.

5.) Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában le-
mond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

6.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1.) pontban feltüntetett ingatlan tulaj-
donjogát az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett terhekkel együtt veszi át.

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan tulaj-
donjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
kérelmet terjessze elő és a szükséges jognyilatkozatokat adja meg, döntés 
esetén az átadásra vonatkozó szerződést írja alá.

Felelős: 1-7. pontok vonatkozásában:
előkészítésért:

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 
szerződések és egyéb jognyilatkozatok aláírásáért:

Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

VII.

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat I-VI. sz. határozati pontokban ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba igényelt ingatlanokat – a tulajdonszerzést biztosító 
kedvező kormánydöntés esetén – a hasznosítási célként megjelölt feladatel-
látásra létesített önkormányzati szervezet kezelésébe adja az alábbiak sze-
rint:
a.) Az ÓZDSZOLG Kht. (Ózd, Zrínyi út 5.) kezelésébe adja a KVI által tör-

ténő ingatlan átadással egyidejűleg az ózdi belterületi 11172 és 11172/B, 
valamint 11560/2 hrsz-ú ingatlanokat.

b.) Az ÓZDSZOLG Kht. (Ózd, Zrínyi út 5.)  ideiglenes kezelésébe adja az 
ózdi belterületi 1188 hrsz-ú ingatlant. 
Az  ingatlannal  kapcsolatos  önkormányzati  célkitűzéseket  megvalósító 
szervezet kiválasztására a 25/1993. (XII.23.) sz. rendelet Versenyeztetési 
Szabályzatában előírt eljárási rend alapján pályázatot kell kiírni. 

2.) Az 1/a.) pontban megjelölt és önkormányzati átvételre kerülő ingatlanokkal 
összefüggésben az ingatlan-nyilvántartási  rendezés érdekében a  szükséges 
telekalakításokat, telekhatár rendezéseket el kell végeztetni, melynek fedeze-
tét az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
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Felelős: 1-3.) pontok vonatkozásában: 
átadás-átvételekért,  előkészítésért,  eljárás  lefolytatásáért,  ingatlan-
nyilvántartási feladatok megrendeléséért:

ÓZDSZOLG Kht. vezető
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 
PH Pénzügyi Ügyosztály

Határidő: értelemszerűen

5.) napirend

Javaslat az Ózd, Ifjúság úti kiváltó ivóvízvezeték üzemeltetésre történő átadásra

Kovács  Béla: a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását, mely szerint az Önkormányzat átadja 
a VÍZMŰ Kft-nek az Ifjúság úti ivóvízvezetéket térítésmentes használatba.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

253/SzÜ 16/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Ifjúság úti kiváltó ivóvízvezeték üzemeltetésre történő átadása

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

1.) Az  önkormányzati  beruházásban  megvalósult  –  a  határozat  mellékletét 
képező  üzemeltetési  szerződésben  részletezett  –  kiváltó  ivóvízvezetéket 
2007.  március  1-jei  kezdő  időponttól,  határozatlan  időtartamra  az  Ózdi 
VÍZMŰ  Kft.  használatába  adja  a  jelen  határozat  mellékletét  képező 
üzemletetési szerződésben meghatározott feltételekkel.

2.) Az  ivóvízvezeték  üzemeltetésbe  adásáért  a  tulajdonos  Önkormányzat  az 
üzemeltető részére díjat nem számol fel.

Felelős: 1-2 pontok vonatkozásában:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
Ózdi VÍZMŰ Kft.

Határidő: 1-2 pontok vonatkozásában: értelemszerűen
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3.) Felhatalmazza  Ózd  Város  Polgármesterét  az  üzemeltetésre  vonatkozó 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

16/KH/2007. (II. 27.) sz. határozat melléklete

Üzemeltetési szerződés

Amely létrejött egyrészt az  Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház 
tér 1., KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám: 15350088-2-05), mint 
megbízó  –  továbbiakban:  Megbízó,  másrészről  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft.  (3600 
Ózd, 48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) 
mint megbízott – továbbiakban: Megbízott – között az alábbi feltételekkel:

1.) A Megbízó 253/SzÜ 16/KH/2007. (II. 27.) sz. határozat alapján – 2007. 
március 1-jei kezdő időponttól – a Megbízott részére üzemeltetésre átadja 
a szerződés mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő 
Ózd,  Ifjúság  úti  kiváltó  ivóvízvezetéket  települési  ivóvíz-szolgáltatás 
ellátása céljára.

2.) Az  üzemeltetésre  átadott  eszközök  jelen  szerződés  mellékletét  képező 
átadás-átvételi  jegyzőkönyv  szerint  átadásra  kerülnek  a  Megbízott 
részére.

3.) Az üzemeltetési szerződés 2007. március 1-től, határozatlan időtartamra 
szól.

4.) A Megbízó a Szerződést 60 napos határidővel jogosult felmondani.
5.) Jelen  szerződéssel  üzemeltetésre  átadott  eszközöket  Megbízott  2007. 

március 1-től, térítésmentesen használhatja.
6.) A Megbízott  a  viziközművek  üzemeltetéséről  szóló  21/2002.  (IV.25.) 

KÖVIM  rendeletben,  valamint  a  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben 
foglaltakat  az  átadott  viziközművek üzemeltetése során maradéktalanul 
köteles betartani.

7.) A Megbízott  köteles  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben szereplő tárgyi 
eszközökről  az  előírásoknak  megfelelő  analitikus  nyilvántartást 
folyamatosan vezetni, az év végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a 
Megbízó részére a feladásokat a megadott  határidőre elkészíteni, az év 
végi feladást leltárral alátámasztani és ezeket megküldeni a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére.

8.) A  Megbízott  a  polgári  jog  általános  szabályai  szerint  felelősséggel 
tartozik  a  szerződés  időtartama  alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott 
eszközökben bekövetkezett károkért.

43



9.) A  Megbízott  az  üzemeltetésre  átadott  eszközöket  köteles  az 
elháríthatatlan külső ok következtében keletkezett kár esetére biztosítani. 
A  Megbízott  köteles  a  kártérítési  összeget  a  jelen  szerződésben 
üzemeltetésre átadott eszközök helyreállítására, pótlására fordítani.

10.)A Megbízott  felel  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon működtetése  során 
harmadik személynek okozott károkért.

11.)A  Megbízott  köteles  az  üzemeltetésre  átadott  eszközök  műszaki 
állagának  szinten  tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját 
költségére biztosítani.

12.)Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 
Ó z d, 2007. március 1.

……………………………………                     …………………………………
                  Megbízó       Megbízott

Melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt az  Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház 
tér 1., KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám: 15350088-2-05), mint 
megbízó – továbbiakban: Átadó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd, 
48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint 
megbízott – továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában  lévő,  Ózd,  Ifjúság  úti  kiváltó  ivóvízvezetéket  az  alábbiakban 
megadott adatok alapján.

Megnevezés Mennyiségi egység Bruttó érték (Ft)
 

- Ø  110  KPE 
vezeték

 

 
126,00 m 1.000.000

Ó z d, 2007. március 1.
…………………………………….          …...……………………………….
    Ózd Városi Önkormányzat          Ózd VÍZMŰ Kft.
                    átadó                 átvevő
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6.) napirend

Javaslat a Profi Áruház és OMV töltőállomás közötti önkormányzati területre 
beadott UNIVER-CAR Kft. vételi kérelmének elbírálására 

Kovács  Béla: a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  a  Pénzügyi,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az A.) változat 
elfogadását javasolja, amelyben a kérelmező versenytárgyalás nélkül megkapná 
a  telket.  Megjegyzi,  bizonyos előkészítettséget  takar  a  vevő részéről,  hogy a 
mellette  lévő  telekkel  együtt  fontolja  meg  a  szóban  forgó  telek  beépítési 
lehetőségét.  Az  előterjesztésben  még  nincs  benne  a  vételár,  és  a  beépítési 
kötelezettség határideje. Kiegészítésként elmondja, a vételár 6,5 M Ft + 1,3 M 
Ft ÁFA, a beépítési kötelezettség pedig 3 év.

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

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

254/SzÜ 17/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy:  A Profi  Áruház és  OMV töltőállomás közötti  önkormányzati  területre 
beadott UNIVER-CAR Kft. vételi kérelmének elbírálása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat a tulajdonát képező ózdi belterületi 8035/6 
hrsz-ú 1004 m2 alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan egé-
szére vételi jogot biztosít az UNIVER-CAR Kft. (3700 Kazincbarcika, Ku-
ruc u. 9. sz.) részére, 6,5 M Ft + 1,3 M Ft ÁFA vételáron, gépkocsi márka-
kereskedés és szerviz céljára. 
A vevő  a  szerződéskötéssel  egyidejűleg  köteles  a  vételár  teljes  összegét 
megfizetni, továbbá az ingatlan közműcsatlakozásai kiépítésének költségei a 
vevőt terhelik.

2.) Az értékesítendő ingatlanra az Önkormányzat 3 éves beépítési kötelezettsé-
get ír elő, továbbá a kötelezettség időtartamára elidegenítési tilalmat jegyez-
tet  be  az ingatlan-nyilvántartásba.  A feltételek  teljesítésének elmulasztása 
esetére az Önkormányzat kiköti a szerződéstől való egyoldalú elállás jogát. 
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3.) A vevővel az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül köthető meg 
a szerződés, melynek elmulasztása a vevő kijelölés visszavonását vonhatja 
maga után. 

4.) A Képviselő-testület a szerződés aláírására, illetve annak elmaradása esetén 
a vevő kijelölés visszavonására a Polgármestert hatalmazza fel, az adásvétel 
lebonyolításával a PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályt bíz-
za meg.

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

a szerződés aláírásáért:
Polgármester

Határidő: értelemszerűen 

7.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Tanuszodával  kapcsolatos  kiegészítő  megállapodás 
jóváhagyására 

Kiss  Sándor elmondja,  2006.  december  28-án volt  előterjesztés  az  uszodával 
kapcsolatban, ami egy tájékoztató volt és a mostani anyagban szereplő dolgok 
nem voltak a határozati javaslatban kiemelve, ezért úgy gondolták, visszahozzák 
a Képviselő-testület elé, hiszen a szerződés aláírásához szükséges. A bizottsági 
ülésen felvetődött néhány módosítás. Az előterjesztés 1. oldalán a 3.) pontban 
szereplő, a területre vonatkozó mintegy 1000 m2 kb. 1000-1500 m2 nagyságra 
változna, ugyanígy az a.) pontban is, a 2. oldal 2. bekezdésében is, valamint a 
határozati javaslatban is. A 3/c.) pontban a „…a futamidejének lejárta után…” 
be kellene szúrni a „30 napon belül” szövegrészt, valamint a IV/2. pont helyett 
2. pont kell, tehát le kell húzni a IV-t.

Kovács  Béla: a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  a 
kiegészítésekkel  együtt  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-
testületnek. 

Strohmayer  László véleménye  szerint  az  1.)  pontban  szereplő  „hasznait 
szedhesse” szövegrészt magyarosítani kellene.

Kiss  Sándor kiegészítésként  elmondja  még,  hogy  a  határozati  javaslat  2.) 
pontjában a határidőt módosítani kellene 2008. január 31-re.
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Kovács György pontosításként  hozzáteszi,  az  előterjesztést  1.  oldalának 3/a.) 
pontjában  szereplő  „A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  előzőekben 
megjelölt  területre  vonatkozóan  legkésőbb  2008.  január  31-ig  helyszínrajzot 
készítenek.”  mondatot  a  határozati  javaslat  2.)  pontjának  végére  kellene 
beilleszteni és így a határidő maradna „értelemszerűen”. 

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

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

180/SzÜ 18/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Városi  Tanuszodával  kapcsolatos  területértékesítési 
megállapodás jóváhagyása

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

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az  ingyenes  földhasználati  szerződés  alapján  a  Magánbefektető 
használatába  kerülő,  a  beruházás  céljára  szolgáló  területen  a 
Magánbefektető saját költségén bowling-fallabda létesítményt hozzon létre 
–  a  közbeszerzési  eljárás  során  megajánlott  megoldással  –  és  azt 
üzemeltesse, hasznait szedhesse.

2.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal 
arra,  hogy  a  bowling-fallabda  épületegyütteshez  kapcsolódó  terület 
megoszthatóságát legkésőbb a megállapodás határidejének lejártáig a város 
Területrendezési  Tervével  biztosítja  oly  módon,  hogy  a  beépítettségre 
vonatkozó  szabályok figyelembe vételével  kb.  1000-1500 m2 terület  az 
ingatlan  nyilvántartásban  önálló  ingatlanként  bejegyzésre  kerülhessen. 
Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt területre 
vonatkozóan  a  Magánbefektetővel  közösen  2008.  január  31-ig 
helyszínrajzot készítenek.

Felelős: PH Műszaki Ügyosztály
Határidő: értelemszerűen

47



3.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy  az 
Önkormányzat  a  jelen  határozat  2.)  pontjában  meghatározott  önálló 
ingatlant  a  15  éves  futamidő  lejártát  követően  a  megállapodás  erre 
vonatkozó részeinek teljesítése esetén a Magánbefektető részére bruttó 10 
Euró vételáron eladja.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási Ügyosztály vezetője
 PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

4.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Ózd 
Város  Polgármesterét  a  kiegészítő  megállapodás  aláírására  és  az  ehhez 
tartozó nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

8.) napirend

Javaslat  a  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  kerülő 
martinsalakos ingatlanok tulajdonosi felajánlásának elbírálására 

Kovács  Béla: a  Pénzügyi,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  mindkét 
határozati javaslatnál az A.) változatot javasolja elfogadásra.

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

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

191/SzÜ 19/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  kerülő 
martinsalakos ingatlanok tulajdonosi felajánlásának elbírálása

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

A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat  részére  felajánlott  az  ózdi  belterületi  19219/2  hrsz-ú 
természetben  az  Ózd,  Gubonnai  út  18.  sz.  alatti  ingatlant  abban  az  esetben 
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fogadja  el,  amennyiben  dr.  Török  Béla  ózdi  lakos  magára  nézve  kötelezően 
elvállalja az alábbiakat: 

− Nevezettnek kérelme szerint szerződést kell kötnie az ÓZDSZOLG Kht-
val az ingatlan bontására és az ebben a szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesítése esetén juthat hozzá a visszamaradó telek, illetve a bontásból 
hasznosítható anyagok tulajdonjogához. 

− A kérelmezőnek a bontási szerződés aláírásától számított 120 napon belül 
az építésügyi hatóság bontási határozata szerint eleget kell tenni a bontási 
kötelezettségnek,  mely  határidő  legfeljebb  egy  –  különös  méltánylást 
igénylő  –  esetben  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  döntése  alapján  60 
nappal meghosszabbítható. Amennyiben ezen határidő alatt a kérelmező a 
bontást nem hajtja végre, az ÓZDSZOLG Kht. elállhat a szerződéstől, a 
bontást  vállaló  személy  pedig  nem  követelheti  az  addig  a  bontásra 
fordított költségeinek megtérítését sem. 

− Ebben  az  esetben  a  fennmaradó  épületrész  bontási  költségét  független 
forgalmi értékbecslő felkérésével kell megállapítani. A bontást ezekben az 
esetekben az ÓZDSZOLG Kht-nak kell végrehajtania és a fenti módokon 
megállapított költség lesz a társaság részére biztosítandó bontási költség. 

Felelős: bontást kérelmező nyilatkozatának megszerzéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

bontási szerződés megkötéséért: 
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: nyilatkozat megszerzésére: 2007. március 8.
bontási szerződés megkötésére: 2007. március 31.

-.-.-

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

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

191/SzÜ 20/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy:  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került 
4635/105 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálása

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi dön-
tést hozta:
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A 40/2003. (III.27.) Kormányrendelet 5. § értelmében az Ózd Városi Önkor-
mányzat részére felajánlott 

−ózdi belterületi 4635/105 hrsz-ú természetben az Ózd, Tinódi u. 34. sz. alatti 
ingatlant nem fogadja el.

Az Önkormányzat döntéséről az adott ingatlan volt tulajdonosát, valamint a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóságot értesíteni kell.

Felelős: a kiértesítésért:
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. március 9.

9.) napirend

Javaslat  a  Mosonyi  út  térségében  lévő  martinsalakos  kárenyhítésből 
önkormányzati tulajdonba került ingatlanok értékesítésére 

Kovács Béla: gyakorlatilag két ingatlant érint a javaslat és hosszas vita előzte 
meg a döntést. Tekintettel arra, hogy a Mosonyi út térségében az elmúlt évek 
során  más  önkormányzati  tulajdonú  telkek  iránt  sem mutatkozott  kereslet,  a 
bizottságok  döntése  szerint  értékesíteni  kell  a  két  telket  a  kérelmező  által 
felajánlott összegért, tehát az A.) változat elfogadását javasolják.

Erdősi János egyetért a határozati javaslat A.) változatával, azonban megjegyzi, 
hogy a felértékelés során a terület  értéke 500 Ft/m2 volt,  akkor amikor még 
álltak  rajta  a  romos  épületek,  a  lebontás  után  pedig  450  Ft/m2  áron  lett 
felértékelve.  Ez alapján a letakarított  terület értéke alacsonyabb, mint  ha van 
rajta épület. Véleménye szerint ez fordítva szokott lenni.

Benedek Mihály egyetért az Erdősi János úr által elmondottakkal, a bizottsági 
ülésen erről szó volt. Kéri a szavazást az A.) változat elfogadásáról.

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

255/SzÜ 21/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: A Mosonyi  út  térségében  lévő  martinsalakos  kárenyhítésből 
önkormányzati tulajdonba került ingatlanok értékesítése

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta:
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Az ózdi belterületi 624 és 625 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát adásvétel útján át 
kell  ruházni  Csépányi  Róbert  Ózd,  Mosonyi  út  22.  sz.  alatti  lakosra  az 
ingatlanszakértő által meghatározott 1.000.000,- Ft-os együttes vételáron. 

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

adásvételi szerződés aláírásáért:
Polgármester

Határidő: 2007. március 9.

10.) napirend

Javaslat az Óvoda út 18. szám alatti ingatlan további hasznosítására

Kovács  Béla: az  ingatlanról  először  a  testület  decemberi  ülésén  hozott  egy 
határozatot, mely szerint meg kell vizsgálni, hogyan lehetne hasznosítani. Akkor 
nem tervezték meg a költségeket és mostanra kiderült, hogy olyan magas lenne a 
bontási  és  átalakítási  költség,  amely  kizárta  volna  a  gazdaságos  hasznosítást 
ezért  célszerű  volt  az  eladás  mellett  dönteni.  A bizottságok  a  B.)  változat 
elfogadását javasolják azzal a módosítással, hogy az 1.) pontban a 15 napot 30 
napra kellene kijavítani.

Benedek Mihály: szerint nem lehet az épületet őrizetlenül hagyni, viszont nem 
érti,  miért  kell  az  összeg  felét  most  beszedni,  a  többit  pedig  egy  év 
részletfizetéssel. Az ingatlant 3 M Ft-os, szakértők által meghatározott összegért 
értékesíteni kell. 

Kovács  Béla megjegyzi,  az  A.)  változat  szerinti  értékesítésnek  nincs  reális 
esélye. 

Kiss Sándor: ha a maradék 1,5 M Ft-ot havi bontásban elosztják azt jelenti, 100 
E Ft felett lenne a havi részletfizetés. 

Kovács  Béla pontosításként  elmondja,  halasztott  fizetésről  van  szó,  nem 
részletfizetésről,  a  kettő  nem  azonos.  A maradék  1,5  M  Ft-ot  egy  későbbi 
időpontban fizeti majd be. 

Erdősi János: a bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a vevő a gyermekének a 
nevére  akarja  megvenni  ezt  az  ingatlant.  A vevő a  törlesztés  második  részét 
lakásvásárlási kedvezményből, az ún. „szocpol” támogatás felvételéből kívánja 
befizetni.
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Benedek Mihály úgy véli, tisztázni kellene, hogy jut az Önkormányzat a 3 M Ft-
hoz,  ezért  javasolja,  tisztázzák a helyzetet  és addig vegyék le napirendről  az 
előterjesztést. Továbbá indítványozza, hogy az előterjesztés további tárgyalását 
zárt  ülésen folytassák,  mivel  a nyilvános tárgyalás az  érintettek személyiségi 
jogát érinti. 

A  Képviselő-testület  munkáját  zárt  ülésen  folytatja,  mivel  a  napirend 
tárgyalása személyiségi jogot érint.

Kovács  Béla pontosításként  elmondja,  halasztott  fizetésről  van  szó,  nem 
részletfizetésről,  a  kettő  nem  azonos.  A maradék  1,5  M  Ft-ot  egy  későbbi 
időpontban fizeti majd be. 

Erdősi János: a bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a vevő a gyermekének a 
nevére  akarja  megvenni  ezt  az  ingatlant.  A vevő a  törlesztés  második  részét 
lakásvásárlási kedvezményből, az ún. „szocpol” támogatás felvételéből kívánja 
befizetni.

Benedek Mihály úgy véli, tisztázni kellene, hogy jut az Önkormányzat a 3 M Ft-
hoz,  ezért  javasolja,  tisztázzák a helyzetet  és addig vegyék le napirendről  az 
előterjesztést. Továbbá indítványozza, hogy az előterjesztés további tárgyalását 
zárt  ülésen folytassák,  mivel  a nyilvános tárgyalás az  érintettek személyiségi 
jogát érinti. 

A  Képviselő-testület  munkáját  zárt  ülésen  folytatja,  mivel  a  napirend 
tárgyalása személyiségi jogot érint.

11.) napirend

Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács döntésének 
jóváhagyására

Benedek Mihály köszönti dr. Juhász Antal városi főorvost, majd közli, hogy dr. 
Eszenyi Géza főigazgató úr nem vesz részt a Képviselő-testületi ülésen.

 Szabóné Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  hogy az Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  javaslatot.  Az  előterjesztésből  kitűnik, 
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsnak a felosztási 
javaslatokat 2007. január 28-ig kellett elkészíteni,  valamint a 4. sz.  melléklet 
tartalmazza azt,  hogy 2007. február 28-ig meg kell  küldeni az önkormányzat 
jóváhagyását  az  ÉM RET döntéséhez,  mert  a  döntésről  és  annak érvényessé 
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válásáról a fenntartók általi jóváhagyást követően – 5 napon belül – tájékoztatni 
kell  az  egészségügyi  minisztert.  A harmadik  számú melléklet  foglalkozik  az 
Almási  Balogh  Pál  Kórház  javasolt  ágystruktúrájával.  A bizottsági  ülésen  is 
elhangzott, hogy, mint súlyponti kórház az aktív ágyak létszámát változatlanul 
hagyta, bár 4 ágyszámmal a sürgősségi betegellátási osztály módosult. Egyfajta 
szerkezetváltozás  történt  az  ágyszámok  elosztásánál.  Az  eddigi  100 
belgyógyászati  ágyszámot  90-re  csökkentette,  megszűnt  a  10  fő  fül-,  orr-, 
gégészeti  ágy,  ugyanakkor  15-re  növekedett  a  gyermek és  5  ággyal  pedig  a 
szülészet, nőgyógyászat ágyszáma. A főigazgató úr egyértelműen kifejezte, hogy 
ez az elosztás tulajdonképpen kedvezőtlenebb a kórház számára, de úgy néz ki, 
hogy a Mátrix révén az egyes szakmák ágyelosztásának tulajdonképpen nincs is 
jelentősége, tehát a bizottság 4 fő igen szavazattal javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 

Nyerges Tibor úgy gondolja nem könnyű az előterjesztések alapján sem követni 
a  történéseket,  azonban az ülés  előtt  kiosztásra  került  anyag – Tájékoztató a 
2007.  január  23.  óta  eltelt  időszak  legfontosabb  eseményeiről  –  harmadik 
oldalán sok fontos dolgot tudnak meg a kórházról, amely talán egy kicsit más 
megvilágításba  helyezi  az  elmondottakat.  Ebben  szerepel  az,  hogy  valóban 
bekerült  a  kórház  a  súlyponti  kórházak  körébe,  a  miniszter  az  aktív  ágyak 
számát változatlanul 286-on hagyta, azonban az eddigi 100 belgyógyászati ágyat 
90-re  csökkentette,  megszüntette a 10 fül-orr-gégészeti  ágyat,  ugyanakkor 15 
ággyal  növelte  a  gyermekgyógyászat,  és  5  ággyal  pedig  a  szülészet-
nőgyógyászat ágyszámát. Itt írja le főigazgató úr azt is, hogy ez az elosztás a 
kórház  számára  kedvezőtlenebb,  mint  a  jelenlegi  ágystruktúra,  még 
kedvezőtlenebb,  ha  a  struktúramódosításra  benyújtott  pályázatot  veszik 
figyelembe. Megjegyzi, nincs egységes rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a 
súlyponti  kórházaknak kötelező-e  végrehajtani  a  struktúramódosítási  pályázat 
szerinti ágyszám módosítást. Attól tart, hogy két malomban őrölnek. Egyrészt a 
Regionális  Egészségügyi  Tanács  előterjesztését  valóban  meg  lehet  szavazni, 
mivel  ez  szembe  megy  a  miniszter  javaslatával,  azonban  jól  tudják,  hogy  a 
miniszternek nem kötelező figyelembe venni a javaslatokat, saját maga dönthet 
róla.  Főigazgató úr  egyértelműen leírja,  hogy a  miniszter  javaslata  a  kórház, 
illetve a lakosság számára kedvezőtlen, hiszen ha a kórház ágyszáma csupán 4 
ágyszámmal növekszik, ami sürgősségi ágyszám, és nem jelenti azt, hogy ezzel 
szemben az ellátás területén is növekszik az ágyszám, és hogy eleget fog tudni 
tenni azoknak az elvárásoknak, amelyek ebben a rendszerben megfogalmazásra 
kerülnek. Véleménye szerint a helyzet elég kaotikus, és ha valóban úgy alakul, 
hogy  az  ágyszám-növekedés  jelentősen  nem,  a  feladatellátás  pedig  –  a 
betegszám miatt  –  növekszik,  valamint  azt  sem tudják,  hogy a  finanszírozás 
hogyan fog történni a súlyponti kórházaknál, akkor előfordulhat, hogy nehezebb 
helyzetbe kerülnek, mint voltak. Kérdése, van-e valaki olyan a teremben, aki 
választ tudna arra adni, hogy erre az évre megjelentek-e már a finanszírozással 

53



kapcsolatos  információk,  valamint  a  súlyponti  kórházakkal  kapcsolatban  a 
finanszírozás tervezett vagy bevezetett módja javítani fog-e a kórház helyzetén?
Ettől  függetlenül  –  véleménye  szerint  -  az  előterjesztést  meg  kell  szavazni, 
hiszen ez tartalmazza azt, amit főigazgató, főorvos úr is jó döntésnek ítél, és 
amely bírálja a miniszteri döntést. 

Benedek Mihály megjegyzi, hogy nem azért fogja az előterjesztést megszavazni, 
mert szembe megy a miniszterrel, hanem azért, mert Ózdnak így lesz jó. 

Nyerges  Tibor felveti,  hogy  az  elhangzott  kérdésére  tud-e  a  városi  főorvos 
választ adni? 

Benedek Mihály szerint - mivel a finanszírozási szerződéseket március közepe 
után  fogja  a  finanszírozó  OEP a  kórházaknak  kiajánlani  -  erre  a  kérdésre 
őszintén válaszolni senki nem tud.  
Majd kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

258/SzÜ 23/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: Az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács döntésének 
jóváhagyása

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

A Képviselő-testület az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács – 
egészségügyi ágystruktúrák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi 
szolgáltatók közötti felosztásáról szóló – határozatát a 2. és 3. számú melléklet 
szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

12.) napirend

Javaslat az Ózd-Hódoscsépányi Nyugdíjas Klub (3600 Ózd, Csépányi út 121.) 
helyiségigényének elbírálására

Kovács Béla elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és  a  „D” változatot  javasolja elfogadásra.  A kérelemben a klub 
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működéséhez  szükséges  helyiségek  további  bérbeadását  kérik  bérleti  díj 
megfizetése  nélkül.  Az  eredeti,  „A”  változat  egy  sima  bérleti  díj 
meghosszabbításáról  szól,  míg  a  „D”  változat  a  többi  civilszervezetekkel 
szemben  alkalmazott  elvet  követi,  ezért  javasolják  ennek  a  változatnak  az 
elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

257/SzÜ 24/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd-Hódoscsépányi Nyugdíjas Klub helyiségigényének elbírálása

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

A Képviselő-testület  az  Ózd-Hódoscsépányi  Nyugdíjas  Klub részére  az  Ózd, 
Csépányi út  121.  szám alatti,  74,5 m2 alapterületű önkormányzati  helyiséget 
2009.  december  31-ig  100,-Ft/m2/év+ÁFA  bérleti  díj  megfizetése  mellett 
biztosítja. A bérlő köteles a fenntartási költségeket teljes egészében megfizetni. 

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

Felelős: Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 

Határidő: 2007. március 10.

13.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Faluért  Ifjúsági  Egyesület  (3600  Ózd,  Bem  út  5.) 
helyiségigényének elbírálására

Kovács Béla elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és az „A” változatot javasolja elfogadásra. 

Fazekas Zoltán megjegyzi, bízik abban, hogy ez az előterjesztés kellőképpen elő 
lett készítve, jobban, mint egy korábbi napirendi pontnál volt. Kétségei vannak 
azonban a tekintetben, bár a bizottsági ülésen nem vett részt, hogy egy ifjúsági 
egyesület,  amely  korábban  nem  is  létezett,  hogyan  tud  ekkora  alapterületű 
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helyiséget  fenntartani  és  üzemeltetni  úgy,  hogy  annak  állagmegóvása, 
fenntartása megoldott legyen. Ez az épület a 48-as út 2. szám alatt található, ott, 
ahol  közismerten mindig is üzlet  volt.  Az előterjesztés leírja,  hogy az utóbbi 
években  nem  jelentkezett  bérlő,  vagy  vevő  a  helyiségre,  valamint 
eredménytelenek voltak a pályázati eljárások is. Úgy gondolja azonban, hogy az 
egyesület rendelkezésére állhatna a közelben lévő Civil  Ház, amely pontosan 
erre  a  célra  lett  kitalálva,  és  véleménye  szerint  inkább  fenn  kellene  tartani 
továbbra is a helyiséget bízva abban, hogy előbb-utóbb jelentkezik majd bérlő, 
aki üzleti célra hasznosítja. Ha azonban a testület mégis úgy dönt, hogy kiajánlja 
az egyesületnek a helyiségcsoportot pályázat és egyéb kötelmek nélkül, akkor 
azt javasolja módosító javaslatként, hogy a határidő ne 5 év, hanem rövidebb, 
akár  1  éves  időtartam  legyen  olyan  záradékkal,  hogy  üzleti  tevékenységet 
folytató bérlő, vagy vevő jelentkezése esetén egy bizonyos felmondási idő után 
hasznosítható legyen a helyiségcsoport.

Benedek Mihály úgy gondolja, hogy elég jól elő lett készítve az előterjesztés, és 
azt ő is tudja, hogy korábban ott egy üzlet működött, majd tájékoztatja képviselő 
urat a bizottsági ülésen elhangzottakról. Elmondja, hogy ez a helyiség többször 
meg lett hirdetve, többször is ki lett ajánlva. Jelentkező hiánya miatt azonban 
folyamatosan fizetni kell a fenntartási költségeket, ezért gondolja úgy, hogy erre 
az épületre – mivel évek óta nincs bérlője – olyan összeget és munkát kellene 
fordítani,  amit  1  évre  senki  sem  vállal  be.  Úgy  ítéli  meg,  hogy  az  épület 
fenntartása joggal várható el fiataloktól, már csak azért is, mert tudja, hogy a 
régebbi  egyesületek  több  10  milliós  beruházást  fontolgatnak.  Megkérdezi 
Fazekas Zoltán képviselő urat, fenntartja-e módosító javaslatát az egy évre szóló 
bérleti szerződésről, valamint záradék csatolásáról?   

Fazekas Zoltán fenntartja.

Benedek  Mihály kérdezi  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  elnökét,  mint 
előterjesztőt, hogy támogatja-e Fazekas Zoltán képviselő úr módosító javaslatát?

Kovács Béla nem támogatja.

Benedek Mihály kéri a testületet, szavazzanak Fazekas Zoltán képviselő úr által 
tett módosító javaslatról.

A Képviselő-testület 6 igen, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
fogadja  el  az  egy  évre  szóló  bérleti  szerződés  olyan  formában  történő 
megkötését,  amelynek záradéka azt  mondja ki,  hogyha vevő,  vagy bérlő 
üzleti  szándékkal  jelentkezik,  akkor  bizonyos  felmondási  idő  után 
értékesíthető legyen a helyiségcsoport.
 

56



Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  az  eredeti  előterjesztés  „A”  határozati 
javaslatának elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

250/SzÜ 25/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Faluért  Ifjúsági  Egyesület  (3600  Ózd,  Bem  út  5.) 
helyiségigényének elbírálása

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

A Képviselő-testület az Ózdi Faluért Ifjúsági Egyesület (3600 Ózd, Bem út 5.) 
részére  az  Ózd,  48-as  út  2.  szám alatti,  150  m2 alapterületű  önkormányzati 
helyiségcsoportot  pályázati  eljárás  lefolytatása  és  óvadék megfizetése  nélkül, 
2012.  február  28-ig  100,-Ft/m2/év+ÁFA  bérleti  díj  megfizetése  mellett 
biztosítja. A bérlő köteles a fenntartási költségeket teljes egészében megfizetni 
és az állagmegóvásról gondoskodni. 

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

Felelős: Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 

Határidő: 2007. március 10.

-.-.-

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

-.-.-

14.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának 
módosítására

Nagybalyi  Géza elmondja,  hogy  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a 
határozati javaslatot megtárgyalva javasolja annak elfogadását.
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Kiss Sándor kéri,  mivel  hozzászólás,  javaslat nincs,  szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

134/SzÜ 26/KH/2007. (II.27.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának mó-
dosítása

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

A Képviselő-testület elfogadja az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának az alábbi tartalommal történő kiegészítését. 

Felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt tár-
sulási megállapodás aláírására. 

1.) Megállapodás: II. fejezet 1. pontja kiegészül: „sport” feladattal.

2.) Megállapodás:  III.  fejezet  III/B.  ágazati  feladatok,  Oktatási  és  nevelési 
feladatok 8. pontja az alábbiak szerint kiegészül: 

Kistérségi  tanulmányi  és  sportversenyeket  szervez,  „összehangolja  az 
alábbi sporttevékenységeket:

- tanterv szerinti úszásoktatást,

- gyermek- ifjúsági és cseretáboroztatást,

- diákolimpiai versenyeket,

- iskolai és diáksport jellegű rendezvényeket,

- oktatást kiegészítő létesítmények jobb kihasználását.”

3.) Megállapodás:  III. fejezet III/B. kiegészül a következő szöveggel:

„Sport feladatok
A Társulás:
1.) Összehangolja  a  hatáskörébe   tartozó  testnevelés  és  sport  céljait 

szolgáló  létesítmények  fejlesztését,  szoláltatásainak   biztosítását, 
működtetését és működését.
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2.) Összehangolja  és  segíti  a  sport  népszerűsítésében,  a  mozgás-gazdag 
életmóddal  kapcsolatos  sportszakmai  felvilágosító  tevékenységben, 
továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést. 
Támogatja komplex szabadidősport programok megszervezését. 

3.) Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén. 

4.) Segíti  a  kistérségi  települések  sportértékeinek,  sporthagyományainak 
feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.

5.) Pályázatfigyeléssel,  tanácsadással  és  közös  pályázatokkal  segíti  a 
testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását. 

6.) Kiemelt  figyelmet  fordít  a  kistérségben  működő  sportszervezetek, 
sportszakemberek  társadalmi  kapcsolatrendszerének, 
érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának  segítésére.  Elősegíti  kistérségi  sport-  és  szabadidő-
menedzseri hálózat kialakítását. 

7.) Együttműködik  azt  állami  sportinformációs  adatszolgáltatással 
összefüggő  önkormányzati  feladatokban.  Segíti  kistérségi 
sportinformációs rendszer kialakítását és működését.”

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

15.) napirend

Tájékoztató  a  2005-2006.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel 
tapasztalatairól

Kovács  Béla elmondja,  hogy  az  előterjesztést  a  Gazdaságfejlesztési,  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta. 
Összességében megállapítható, hogy a közmunkaprogram keretében mintegy 92 
millió  forint  költséggel  300 tartós  munkanélküli  foglalkoztatása  történt  meg, 
amellyel  hozzájárultak  a  térség  foglalkoztatási  feszültségének  kezeléséhez. 
Ennek  tudatában  a  három  bizottság  egyhangúlag  támogatja  a  határozati 
javaslatot. 

Berki Lajos hozzáteszi, hogy a közcélú és közmunkaprogramban való részvétel 
során  közel  1500  fő  megélhetését  biztosították.  Köszönetét  fejezi  ki  Dobi 
Lászlónak,  a  Szociális  és  Egészségügyi  Ügyosztály  ügyintézőjének,  valamint 

59



Sóskútiné Újpál Melindának, a Vagyongazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjének 
azért,  hogy  nagyban  elősegítették  a  háttérmunkát,  és  nagy  erőfeszítéseket 
tesznek annak érdekében, hogy a közmunkák és közcélú munkák eredményesek 
legyenek, hiszen ha megnézi a 2007. évi közcélú közmunkákat, akkor látható, 
hogy már most a 300 főt meghaladja kistérségi szinten a foglalkoztatás. Ózd 
vonatkozásában pedig kb.  120 fő  vesz  részt,  ami  nem kis  munkát  igényel  a 
Szociális és Egészségügyi, valamint a Vagyongazdálkodási Ügyosztály részéről. 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

251/SzÜ 27/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy:     Tájékoztató  a  2005-2006.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel 
tapasztalatairól

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

A Képviselő-testület  a  2005-2006.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

16.) napirend

Tájékoztató  a  2006.  évi  közcélú  foglalkoztatás  megvalósításáról.  Javaslat  a 
közcélú foglalkoztatás 2007. évi végrehajtására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az 
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  mellett  megtárgyalta  a 
határozati  javaslatot.  A bizottsági  ülésen a tájékoztatóval,  illetve a  javaslattal 
kapcsolatban azonban több észrevétel és javaslat is érkezett. Kéri a testületet, 
hogy az alábbi kiegészítéseket, amelyet a bizottságok megszavaztak javítsák ki 
az előterjesztésben. Az előterjesztés 3. oldal 4. bekezdésében a 3700,- Ft után 
kéri,  hogy a  „változatlan”  szót  húzzák ki,  hiszen  stilisztikai  szóismétlés  van 
benne. Ugyanezen oldalon az utolsó előtti bekezdés utolsó mondatából hiányzik 
a „költségvetési rendelet”. Így a mondat helyesen úgy hangozna, hogy a „……
.10.453 eFt-ot rendelt a költségvetési rendelet, amely …..”. Javasolja továbbá a 
határozati javaslat 2. oldalán a 3. pontban az „utasítja” szó helyett a „felhívja” 
szóra javítsák ki a mondatot. Így a munkáltatókat felhívhatja a testület, hogy a 
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kiközvetített segélyezetteket külön munkaszerződés alapján foglalkoztassák. A 
határozati javaslat 3. oldalán az 5. pont a) bekezdésében a dátumban pedig ne 
július  30.-i,  hanem  június  30.-i  határidőt  jelöljenek  meg  a  2007.  I.  félévi 
létszámkeretként,  illetve  több  javaslat  született  arra  vonatkozóan,  hogy  a 
dátumot  2007.  március  1.  és  június  30.  között  határozzák  meg.  Javasolja 
továbbá, hogy a határozati javaslat egy új, 7. ponttal egészüljön ki, amelyben a 
Képviselő-testület felhívja a közcélú munkáltatók figyelmét, hogy törekedjenek 
a  foglalkoztatás  mögötti  teljesítmények  eddiginél  szigorúbb  számonkérésére. 
Ennek felelőseként az ÓZDSZOLG Kht. vezetőjét, a Szociális és Egészségügyi 
Gazdasági  Központ  vezetőjét,  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények 
Gondokságának vezetőjét, valamint a Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda 
vezetőjét  jelölnék ki  folyamatos határidővel.  Kéri  a  testületet,  fogadják el  az 
említett módosításokkal a határozati javaslatot.
 
Kovács  Béla megjegyzi,  hogy  az  előbb  említett  hármas  bizottsági  ülésen 
hangzottak  el  az  elnök  asszony  által  elmondott  kiegészítések,  javaslatok. 
Kiemeli, hogy Ózd Város Önkormányzata 2007-ben közcélú foglalkoztatásra a 
központi költségvetésből 134 millió forintot fordíthat. Ez az összeg 21 millió 
forinttal több, mint az elmúlt évben. Az átlagos foglalkoztatottsági létszám így 
121  fő  helyett  havonta  144  fő  lehet,  amely  enyhítheti  a  foglalkoztatási 
problémákat.  A bizottságok ezért a kiegészítésekkel és módosításokkal együtt 
javasolják a határozati javaslat elfogadását. 

Fazekas Zoltán formai kérdésként veti fel, vagy talán jogi vonatkozása is van, 
hogy több határozati pontban, illetve a most kiegészítésként javasolt 7. pontban 
felelősként többek között a Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda vezetője 
is nevesítve van. Azonban ha jól tudja, akkor ez az iroda a Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács fennhatósága alá tartozik. Adhat-e a testület így utasítást, vagy 
felelősségre vonhatja-e a gazdasági iroda vezetőjét, ha határidőre teljesít, vagy 
nem teljesít, ráadásul személy szerint nem is tudja kiről van szó.

Benedek Mihály igazat adva Fazekas Zoltán képviselő úrnak megjegyzi, hogy a 
testület  tényleg  nem utasíthatja  a  Kistérségi  Közszolgáltató  Gazdasági  Iroda 
vezetőjét, ezért ezt el kell hagyni. Az elnök asszony által elmondottakhoz pedig 
hozzáteszi, hogy közcélú foglalkoztatók, munkáltatók nincsenek, csak közcélú 
munkavállalót alkalmazó munkáltatókról lehet szó.

 Kiss Sándor megkérdezi Fazekas Zoltán képviselő urat, hogyha kihagyják az 
anyagból megfelelő-e a számára?

Fazekas Zoltán válasza: igen.
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Kovács  Béla hozzáteszi,  hogy  ez  a  módosító  javaslat  elhangzott  a  hármas 
bizottság ülésén is, de valószínű, hogy véletlenül kimaradt az átvezetésből. 

Benedek Mihály kéri az előterjesztőt és az anyag készítőjét, hogy egyezzenek 
meg  arról,  mit  csináljanak  a  Kistérségi  Közszolgáltató  Gazdasági  Iroda 
vezetőjével, mert az anyagnak el kell hozzá jutni. 

Kiss  Sándor megjegyzi,  hogy  Dr.  Pallagi  Istvánné  ügyosztályvezető  asszony 
áthidalta  a  problémát  azzal,  hogy  a  „felkéri”  szó  kerül  be  az  anyagba. 
Megkérdezi Fazekas Zoltán képviselő urat, hogy így megfelel-e számára ez a 
megoldás.

Fazekas Zoltánnak megfelel.

Kiss Sándor kéri a testületet, hogy a képviselő úr, illetve az elnök asszony által 
tett módosításokkal együtt szavazzanak a határozati javaslatról. 

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

252/SzÜ 28/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató  a  2006.  évi  közcélú  foglalkoztatás  megvalósításáról.  A 
közcélú foglalkoztatás 2007. évi végrehajtása

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

1.) A Képviselő-testület  a  2006.  évi  közcélú  foglalkoztatás  megvalósításáról 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

2.) A Képviselő-testület a közcélú foglalkoztatásban részvevő munkáltatókat és 
a munkáltatónkénti munkaterületeket az alábbiak szerint határozza meg: 

a) ÓZDSZOLG Kht. 
Városüzemeltetési feladatok: 

 nyílt csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása,
 útpadkák kinyitása, rendezése,
 patakmeder tisztítása,
 zárt csapadékrendszer víznyelőinek tisztítása,
 téli  időszakban  járdák,  lépcsők,  buszmegállók  hóeltakarítása, 

csúszásmentesítése.
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Zöldfelület-gazdálkodás
 fűnyírás,  kaszálás,  fű  és  falevél  gyűjtése,  szállítása,  parkok 

tisztítása,
 virágültetés, ápolás, locsolás
 ünnepségekre parkok rendezése.

Erdőápolás
 folyamatban lévő erdősítések kapálása,
 fiatal akácos telepítése, egy szálra metszése,
 tűzvédelmi sávok felújítása, tisztítása, 
 sarjverés.

A foglalkoztatás időtartama napi 6 óra. 

b) Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ intézményeiben:
▪ takarítási feladatok,
▪ mosási, vasalási, varrási feladatok,
▪ portaszolgálat,
▪ gondozottak  foglalkoztatásával,  gondozásával  kapcsolatos 
feladatok
▪ adminisztrációs feladatok,
▪ karbantartási feladatok,
▪ konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
▪ gépkocsivezető.

A foglalkoztatás időtartama napi 7 óra. 

c) Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága intézményeiben:
▪ az intézmények őrzése,
▪ intézményi karbantartási feladatok,
▪ pedagógiai asszisztensi feladatok,
▪ iskolatitkári feladatok,
▪ szabadidő-szervezési feladatok,
▪ konyhák üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
▪ takarítási feladatok.

A foglalkoztatás időtartama napi 7 óra. 

d) Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda intézményeiben:
▪ intézményi karbantartási feladatok,
▪ portaszolgálat,
▪ a  gondozottak  foglalkoztatásával,  gondozásával  kapcsolatos 

feladatok,

63



▪ adminisztrációs feladatok,
▪ konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
▪ takarítási feladatok. 

A foglalkoztatás időtartama napi 7 óra. 

3.) A  Képviselő-testület  felhívja  a  munkáltatókat,  hogy  a  kiközvetített 
segélyezetteket külön munkaszerződés alapján foglalkoztassák. Az 1993. évi 
III.  törvény 37/H.§ (7)  bekezdése alapján a munkáltatók tájékoztassák az 
állami foglalkoztatási szervet (2007. január 01. napja előtt B-A-Z Megyei 
Munkaügyi  Központ  Ózdi  Kirendeltsége)  a  közcélú  munka  keretében 
foglalkoztatott  személyek  természetes  személyazonosító  adatairól,  a 
foglalkoztatás  kezdő  időpontjáról  és  várható  időtartamáról,  valamint  a 
közcélú munkavégzés helyéről.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. vezetője
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője
Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda vezetője

Határidő  :   2007. március 1., illetve folyamatos

4.) A  Képviselő-testület  határoz  arról,  hogy  a  munkáltatók  a  Szociális  és 
Egészségügyi  Ügyosztály  részére  a  közcélú  foglalkoztatással  kapcsolatos 
jelentési kötelezettségüknek az alábbiak szerint tegyenek eleget:

a.) A változást, illetve a kiközvetítést követő 3 munkanapon belül
▪ a munkaviszony létrejöttéről,
▪ a munkaviszony létre nem jöttéről, megszűnéséről és ennek indokáról,
▪ a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről.

b.) A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
▪ a foglalkoztatottakról,
▪ a foglalkoztatás havi és halmozott időtartamáról.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. vezetője
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője
Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda vezetője

Határidő  :   folyamatos

5.) A Képviselő-testület  a  közcélú  foglalkoztatás  2007.  évi  létszámkeretét  a 
közcélú  foglalkoztatásba  bevont  munkáltatók  számára  a  meghatározott 
munkaterületeken alkalmazható közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát és 
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a hozzárendelt költségvetési előirányzatot az alábbiak szerint határozza meg. 

a) 2007. I. félév (2007. június 30-ig) 

ÓZDSZOLG Kht. 116 fő/hó (napi 6 órás)   54.232.649 Ft
Szociális és Eü. Gazdasági Központ   12 fő/hó (napi 7 órás)     5.610.274 Ft
Alsófokú Oktatási Intézmény Gondnoksága  24 fő/hó (napi 7 órás)   11.220.548 Ft
Kistérségi Közszolgáltató Társulás   20 fő/hó (napi 7 órás)     9.350.457 Ft

Összesen: 172 fő/hó        80.413.928 Ft 

b) 2007. II. félév (2007. szeptember 30-ig)

ÓZDSZOLG Kht.     71 fő/hó (napi 6 órás) 33.097.907 Ft 
Szociális és Eü. Gazdasági Központ       8 fő/hó (napi 7 órás)   3.729.345 Ft
Alsófokú Oktatási Intézmény Gondnoksága    18 fő/hó (napi 7 órás)   8.391.019 Ft
Kistérségi Közszolgáltató Társulás     18 fő/hó (napi 7 órás)   8.391.019 Ft

Összesen:                       115 fő/hó        53.609.286 Ft 

c) 2007. október-november

A  2007.  évi  közcélú  foglalkoztatásra  biztosított  központi  költségvetési 
előirányzat  felhasználását  követően  az  önkormányzati  költségvetési 
rendeletben biztosított kiegészítés terhére

ÓZDSZOLG Kht. 65 fő/hó (napi 6 órás) 10.453.000 Ft 

A foglalkoztatást  úgy  kell  megvalósítani,  hogy  a  létszámfeltöltést  azon 
segélyezettek közül kell biztosítani, akik a legmagasabb összegű rendszeres 
szociális segélyben részesülnek. 

Felelős  :   ÓZDSZOLG Kht. vezetője
         Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

Határidő  :   2007. szeptember 1., illetve folyamatos

d) 2007. december 1. napjától az újabb létszámkeret meghatározásáig

ÓZDSZOLG Kht. 40 fő/hó (napi 6 órás) 
Szociális és Eü. Gazdasági Központ   7 fő/hó (napi 7 órás)
Alsófokú Oktatási Intézmény Gondnoksága 16 fő/hó (napi 7 órás) 
Kistérségi Közszolgáltató Társulás 16 fő/hó (napi 7 órás) 

A foglalkoztatás feltétele, hogy 2008. évben legyen központi költségvetési 
előirányzat az önkormányzatok számára közcélú foglalkoztatásra. 
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Felelős: ÓZDSZOLG Kht. vezetője
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője
Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda vezetője

Határidő  :   2007. március 1., illetve folyamatos

6.) A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  közcélú  foglalkoztatás 
munkáltatónkénti létszámkeretét és a foglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi 
előirányzatot  a  továbbiakban  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság, a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság és a Művelődési és 
Oktatási Bizottság határozza meg.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ügyosztály
Határidő  :   folyamatos

7.) A Képviselő-testület felhívja a munkáltatók figyelmét, hogy törekedjenek a 
foglalkoztatás mögötti teljesítmények eddiginél szigorúbb számonkérésére.

Felelős:      ÓZDSZOLG KHT. ügyvezető igazgatója
     Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője
Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda vezetője

Határidő:     folyamatos

17.) napirend

Tájékoztató a 2006. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól
Javaslat  a  2007.  március  1-jétől  történő  közhasznú  foglalkoztatásban  való 
önkormányzati  részvételre,  az  önkormányzati  létszám-  és  önerőkeret 
felosztására

Kovács Béla előadja, hogy az előterjesztés mellékletében lehet legegyszerűbben 
nyomon  követni  a  közhasznúakra  fordított  költségeket,  illetve  az  egyéb 
támogatott foglalkoztatás költségeit. Az egyik esetben 44 millió, a másik esetben 
pedig 62 millió forintról van szó, amely 132 főnek a foglalkoztatását oldja meg. 
Kéri, hogy a határozati javaslatba vegyenek fel egy harmadik pontot a bizottság 
javaslata  alapján,  amely  szerint  törekedni  kell  a  közhasznú  foglalkoztatás 
mögötti teljesítmény eddiginél szigorúbb számonkérésére.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

168/SzÜ 29/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól 
A  2007.  március  1-jétől  történő  közhasznú  foglalkoztatásban  való 
önkormányzati  részvétel,  az  önkormányzati  létszám-  és  önerőkeret 
felosztása

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

1.) A Képviselő-testület a 2006. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól 
szóló tájékoztatót elfogadja.

2.) Egyetért a határozat mellékletében szereplő foglalkoztatás fajtánkénti ön-
kormányzati saját forrás összegével, valamint a munkáltatónkénti önkor-
mányzati önerő és közhasznú létszámkeret felosztásával azzal, hogy
a) az önkormányzati közcélú foglalkoztatásban is érintett munkáltatók a 

– 2007. március 1-jétől december 31-ig – jóváhagyott közhasznú át-
laglétszám keretet a közcélú létszám évközbeni változásainak, vala-
mint a feladat ellátásukhoz szükséges igényeinek figyelembevételével 
használják fel, az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Miskolci Regionális Kirendeltség Ózdi Kirendeltségének jóváha-
gyásával,

b) a támogatási feltételek évközi módosulása esetén a létszám és önerő 
felosztásra  — a 2007. évre  jóváhagyott  költségvetési  keretösszegen 
belül — vissza kell térni,

c) a közhasznú foglalkoztatók számára éves szinten jóváhagyott  önerő 
összegének túllépése esetén a különbözet a munkáltatót terheli.

3.) Törekedni kell a közhasznú foglalkoztatás mögötti teljesítmények eddigi-
nél szigorúbb számonkérésére.

Felelős: finanszírozásért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

koordinálásért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

foglalkoztatásért:
közhasznú foglalkoztatásba bevont munkáltatók

Határidő: 2007. évi költségvetés készítése ill. értelemszerűen 
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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    
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    

Egyéb támogatott foglalkoztatás                     3 500    

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

Egyéb év közben jelentkező foglalkoztatási lehetőség, valamint foglalkozatási pályázatok várható önereje                     9 447    

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. február 5.
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18.) napirend

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

Nagybalyi  Géza  elmondja,  hogy  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a 
határozati javaslat elfogadását javasolja.

Erdősi  János fel  szeretné  hívni  a  figyelmet  az  előterjesztés  1.  számú 
mellékletére, amely tájékoztat a részben, vagy teljes egészben önkormányzati 
tulajdonban  lévő  cégek  kintlévőségeiről.  Megjegyzi,  ő  már  az  előző  testület 
ülésén  szót  emelt  arról,  hogy  tarthatatlannak  tartja  az  ilyen  mértékű 
kintlévőségeket.  Az  ÓHG  Kht-t  is  figyelembe  véve  237,5  millió  forint  az 
önkormányzati  tulajdonú  cégek  kintlévősége.  Ha  a  tisztán  önkormányzati 
tulajdonban lévő cégeket nézik, akkor is ez az összeg közel 220 millió forint. 
Sajnos azonban ez az összeg az elmúlt negyedév során (2006. utolsó negyedéve) 
tovább növekedett majdnem 15,5 millió forinttal, ha pedig az ÓHG Kht-t ki is 
veszik,  akkor  is  12,7  millió  forint  az  emelkedés.  Úgy érzi,  hogy a  jelenlegi 
költségvetési helyzetben ez a pénz, vagy ennek a töredéke is nagyon jól jönne, 
ha az önkormányzatnak a cégek osztalékként be tudnák fizetni, vagy ha nem 
osztalékként,  akkor  saját  működésükre  tudnák  fordítani  és  így  az 
önkormányzatnak nem kellene ezt  a  pénzt  odaadni.  Éppen ezért  a  határozati 
javaslatot javasolja kiegészíteni egy mondattal: „ A Képviselő-testület felhívja 
az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  cégek  vezetőinek  (különös  tekintettel  a 
TÁVHŐ Kft-re) figyelmét, hogy azonnali hatállyal tegyenek intézkedéseket a 
kintlévőségek  jelentős  csökkentésére.  A megtett  intézkedésekről  legkésőbb  a 
mérlegbeszámolójukkal egyidejűleg a testületi ülésen adjanak tájékoztatást.”

Benedek Mihály egyetért a módosító javaslattal.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról.

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

79/SzÜ 30/KH/2007.(II.27.) számú határozat

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásá-
ról 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 úgy fogadja 



el, hogy a Képviselő-testület hívja fel az önkormányzati tulajdonban lévő cégek 
(különös tekintettel a TÁVHŐ Kft-re) vezetőinek figyelmét, hogy azonnali ha-
tállyal tegyenek intézkedéseket a kintlévőségek jelentős csökkentésére. A meg-
tett intézkedésekről legkésőbb a mérlegbeszámolójukkal egyidejűleg a testületi 
ülésen adjanak tájékoztatást.
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója

Ózdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója

Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Tájékoztató a 2007. január 23. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

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

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

261/SzÜ 31/KH/2007.(II.27.) 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. február 8-9. napja között utólagosan 2 nap,
2007. február 28.-március 2. között előzetesen 3 nap,

összesen 5 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

19.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Fazekas  Zoltán kérdése  úgy hangzott  „Mi lesz veled ÁMK”? Úgy gondolja, 
hogy a kérdés aktualitását nem kell indokolni, mivel most következik a 2007-



2008. tanév beiratkozási időszaka. Történeti visszatekintésként előadja, hogy az 
épület problémája alapvetően 2 komponensre tagolódik: Egyrészt az épületben 
gyakorlatilag  az  átadás  óta  a  tervezés  és  kivitelezés  hiányosságaiból  olyan 
elváltozások  jelentkeztek,  amely  folyamatos  mérést  és  megfigyelést  igényelt. 
Ezek a mérések a tavalyi évben hoztak olyan eredményeket először, amely arra 
utalt, hogy sürgős beavatkozást kell tenni, hozni kell egy végleges megoldást. Ez 
megtörtént, mert a tavalyi évben a testület úgy határozott, hogy aládúcolással el 
kell hárítani az esetleges komolyabb problémákat. Akkor még egy decemberi 
határidővel  szerették  volna  előterjesztésbe  foglalni  a  végleges  megoldást.  A 
decemberi  előterjesztés  elmaradt,  és  így  egy  távlati  jövőbe  helyeződött  a 
megoldás kulcsa valamiféle pályázati lehetőség megjelenése függvényében. Ezt 
a jövőt elég távolinak látja, hiszen még kiírásra sem kerültek azok a pályázatok, 
sőt  maga  az  operatív  program Brüsszelben  elfogadásra  sem került,  amelytől 
remélhetnék ennek  a  megvalósítását.  Nevezetesen  „A Társadalmi  Megújulás, 
Infrastruktúra  Operatív  Program”-ról  van  szó.  Úgy  tudja,  talán  valamikor 
májusban jelenik meg, a beadás őszre, a kiírás az év végére, a szerződéskötés 
pedig  valamikor  a  jövő  év  elejére  várható.  Ennek  tudatában  tevőleges 
tevékenység valamikor 2008. elején várható. Felidézve egy ez év  február 15-én 
Budapesten  tartott  sajtótájékoztatót  elmondja,  hogy  Bajnai  Gordon  és  Hiller 
István arról nyilatkozott, hogy „A XXI. század iskolája” elnevezésű programra 
270  milliárd  forint  fog  rendelkezésre  állni,  kifejezetten  a  kistérségek 
fejlesztésére  pedig  120  milliárd  forint,  valamint  csak  és  kizárólag 
iskolafelújításra  100  milliárd  forint  lesz  majd.  Úgy  gondolja  ezért,  hogy  a 
pályázat lehetőséget fog majd adni arra is, hogy ezeket a szerkezeti problémákat 
- amennyiben a szakértők véleménye is alátámasztja ezt, illetve a testület, mint 
fenntartó is úgy dönt, megoldják. Véleménye szerint érdemes lenne felidézni a 
teljes  cikket,  de  csak  egy  mondatot  emel  ki:  „…..az  ország  13865  iskolai 
épületének a felét fel fogják újítani.” Nagyon bízik abban, hogy az épület, amely 
a városnak nagyon fontos, belekerül ebbe a programba. Másik problémája, hogy 
a város közigazgatási határain belül a lakosságszám csökkenésével csökken a 
gyermeklétszám is.  Így  tudja,  hogy  a  közeljövőben át  kell  tekinteni  a  teljes 
iskolarendszert, de úgy gondolja, hogy egy épület szerkezeti problémája miatt az 
iskola nem lehet áldozata annak, hogy talán a legkönnyebbnek tűnő megoldás 
történjen meg. Mindenképpen szükséges egy igény, egy szükséglet felmérés a 
város  teljes  területén,  amelyhez  kell  majd  a  leendő  struktúrát  igazítani. 
Hozzászólásának témáját  az  adta,  hogy szóbeszéd útján  elterjedt  a  városban, 
hogy a Szabó Lőrinc Általános Iskolába nem lesz jövő évben első osztályba 
beiratkozás.  Érdekes  módon  a  SZIKSZI  szóba  sem  került.  Ha  azonban  ez 
netalán valóra válik, akkor ehhez egy fenntartói testületi döntésre van szükség. 
Másrészt  pedig  ha  ilyen  döntés  születne,  vagy  akárcsak  szóbeszéd  útján  ez 
elterjedne a városban, akkor ez az intézmény lassú halálát jelentené. Ezért kéri, 
hogy ebben a témában egyértelmű válasz hangozzon el. 



Malinkó János megjegyzi, hogy ő ugyanazt tudja most is elmondani, mint pár 
héttel  ezelőtt  Fazekas  Zoltán  képviselő  úrnak az  irodában már  elmondott  az 
ÁMK-val  kapcsolatban:  az  a  döntés,  amelyet  decemberben  hoztak  nem egy 
világvégi döntés volt, és ha megnézik a módosított határozati javaslatot látható, 
hogy  ugyanazok  szerepeltek  benne,  mint  amelyek  júniusban  benne  voltak, 
hozzátéve azt, hogy akkor kerüljön konkrét dolog a Képviselő-testület elé, ha a 
lehetőségek  már  adottak.  Egyrészt  milyen  lesz  az  iskola  állapota,  valamint 
milyenek lesznek a pályázati lehetőségek, amit folyamatosan keres nemcsak az 
ügyosztály,  hanem  a  Gazdaságfejlesztő  Iroda  is.  A  mendemondákkal 
kapcsolatban  előadja,  hogy  nemrég  igazgatói  értekezleten  foglalkoztak  az 
iskolával  -  melyen  jelen  voltak  az  intézmény vezetői  is  -,  és  amennyiben a 
napokban várt  mérési  eredményt megkapják,  ki  fognak menni alpolgármester 
úrral az ÁMK-ba és tájékoztatni fogják az ott dolgozókat, pedagógusokat úgy, 
ahogy eddig is tették. Véleménye szerint felelőtlenül nyilatkozni, beszélni erről 
nem lehet.  Elmondja azt  is,  hogy másra is  felkészültek,  ha netalán az épület 
állapota tovább romlana, és megnézik mi a megoldás, mit tehetnek ez esetben, 
hiszen tanév közben iskolákat  megszüntetni  nem lehet.  A szakértő elmondta, 
hogy  3-4  évre  mer  garanciát  vállalni,  ha  pedig  tovább  romlana  az  épület 
állapota, akkor további megerősítést, aládúcolást kell végezni. A megerősítést a 
Keller  cég  végezte,  akik  folyamatosan  nézik  az  elmozdulásokat,  de  eddig 
nagyon kevés  eltérést  tapasztaltak.  Úgy gondolja,  azonban hosszú távra  nem 
lehet tervezni. A szakértő tavaly a városi televízióban is elmondta variációit. A 
bizottsági ülésen polgármester úr pedig megemlítette, hogy egy szakértő nem 
szakértő,  ezért  fognak  kérni  egy  másik  szakértőt  is.  Ha  ezek  a  vélemények 
meglesznek, akkor lehet majd felelősségteljes döntést hozni. A kérdés második 
részére  válaszolva  előadja,  hogy  felmérték  a  népesség-nyilvántartási  adatok 
alapján,  melyik  iskola  körzetében  hány  gyerek  lesz  beiskolázható  2007. 
szeptember 1-jén. A létszámok alapján a felvehető gyermekek számához képest 
a Vasvár úti  Általános Iskolában 90 helyett  33 gyermek van, a Szabó Lőrinc 
Általános Iskolában 60 helyett 23 gyermek van, a Bolyki Általános Iskolában 60 
helyett 32 gyermek van, tehát mindenféleképpen tenni kell valamit. Ezért fogják 
márciusban a bizottság javaslata alapján az iskolai osztályok indítását a testület 
elé hozni,  valamint  szükség lesz a körzethatárok módosítására is  a városban. 
Megjegyzi,  hogy  az  utóbbira  a  2007.  szeptember  1-től  életbe  lépő 
teljesítményarányos  finanszírozási  rendszer  is  sarkall,  amely  arra  ösztönzi  az 
egész ország önkormányzatait, hogy minél magasabb osztálylétszám és óvodai 
csoportlétszám legyen, mert akkor az állami normatíva is jóval magasabb lesz. 
Úgy gondolja, hogy erről már Kispap Károly ügyosztályvezető úr a költségvetés 
tárgyalásánál  kitért.  Az  előterjesztés  a  testület  elé  fog  kerülni,  ahol  el  kell 
dönteni,  melyik  iskola  hány  csoportot  fog  indítani  2007.  szeptemberben. 
Véleménye szerint erre lesz majd elég idő, mert a beiratkozás áprilisban lesz, és 
a szülők addigra tudni fogják hová vihetik gyermekeiket. 



Fazekas Zoltán megjegyzi, ha úgy értelmezi ügyosztályvezető úr szavait, hogy 
egyenlőre nem eldöntött  tény,  hogy lesz,  vagy nem lesz beiratkozás a  2007-
2008-as tanévben a Szabó Lőrinc Általános Iskolában, akkor a választ elfogadja.

Kiss Sándor megismétli, visszahozzák majd a Képviselő-testület elé az anyagot.
 
Tóth Melinda hasonlóan az előtte  szólóhoz ő is  szeretné megkérdezni,  hogy 
bezárják-e a szennai óvodát? Malinkó János úr már említette, mindenhol az a 
cél,  hogy  minél  több  gyerek  legyen  egy  helyen,  illetve  egy  osztályban.  Az 
említett óvodába Szennáról és Velencéből összesen 54 gyermek jár, akiknél a 
szülők nagy része dolgozik. Ők leszállva a ritkán járó szennai buszról beadják a 
gyermekeiket és mennek tovább dolgozni. Az olyan szülőnek, akinek nem áll a 
háta mögött nagyszülői segítség örül, hogy gyermekét jó helyen, biztonságban 
tudhatja, és így pénzt tud keresni. Úgy gondolja, hogy pont Szenna volt az a 
település, amely az előző évben 10 fillért sem kapott. Ennek az óvodának múltja 
van, és a szülők nagyon szeretnék, ha továbbra is ide járhatnának a gyermekeik. 
Kéri, hogy ha most nem is tud erre válaszolni polgármester úr, de egy későbbi 
időszakban térjenek vissza rá és tájékoztassák a szülőket is.

Benedek  Mihály szeretne  utána  nézni  ennek  a  problémának  és  az  SZMSZ 
meghatározott időkeretén belül írásban fog válaszolni a feltett kérdésre.

Bárdos István nagyon jól tudja, hogyha Bánszállás nevét kimondja, akkor sokan 
felkapják  a  fejüket.  Ez  az  a  Bánszállás,  ahol  évek  óta  nincs  elmozdulás. 
Felszólalásának okát egy 65 éves néni levele adta – amelyet polgármester úr is 
megkapott  -,  aki  három  oldalon  sorolja  hogyan  is  élnek  a  településen.  A 
település borzalom, rendőr és járőrkocsi egy szál sem, ezért nem tudnak hova 
fordulni segítségért. Bánszálláson tehát egy törvénytisztelő polgárnak élni pokol. 
Példátlan  mértékben  megnőtt  az  öntörvényű  bűncselekmények  száma,  és 
felerősödtek  a  bontások.  A  múlt  héten  például  kint  voltak  a 
katasztrófavédelemtől és az Ózdszolg Kht-tól, de szombatra már 1 házból két 
lakrészt elbontottak, mivel a vasúti sín és a faanyag nagyon jó. Kérdése, hogy a 
két lakás elbontása után megmaradt négynek mi lesz a sorsa? A Borsod Volán 
gépkocsivezetője nem mer szólni, hogy vegyenek jegyet, mert már tettlegesség 
is  volt  belőle.  A jegyellenőrök  sem  mernek  arra  jönni.  A maga  részéről  a 
Szervezeti  Szabályzatot  betartva  az  illetékes  Közrendvédelmi,  valamint 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottságnak  januárban  egy  kísérő  levéllel 
fényképeket  prezentált  kérve,  hogy  a  rehabilitációs  program  keretén  belül 
segítsenek. A maga részéről csodálkozik, de egyben elismeréssel adózik annak a 
65 éves néninek, akinek több éve be van deszkázva az ablaka, és ennek ellenére 
is  meg merte  írni  ezt  a  levelet.  Majd idéz a  levélből:  „Bánszálláson minden 
megtalálható,  amit  a  televízióban  látunk.  Településünkön  vannak  kamatos 
pénzek,  drogosok,  futtatók,  ijesztő  emberek,  gyerekek,  akik  félelmetesen 



viselkednek  nemcsak  a  településen,  hanem  a  buszokon  is.  Bármilyen 
intézkedést,  javaslatot,  segítséget  szívesen  fogadnak  nagyon  sürgősen  addig, 
amíg  nagy  bajból  amúgy  nagyobb  baj  nem  lesz.”  Úgy  tudja,  hogy  a 
közigazgatási  eljárási  törvény  kifejezetten  foglalkozik  az  ilyen  életveszélyes 
állapotokkal  és  véleménye  szerint  nem  bizottsági  jegyzőkönyvek,  hanem 
intézkedések kellenek. Kéri polgármester urat és a Képviselő-testületet, hogy a 
helyszín  ugyan  magáért  beszél,  de  legalább  az  életveszélyes  épületeket 
szüntessék meg addig, amíg nem késő.

Benedek  Mihály megkérdezi  képviselő  úrtól,  mióta  képviselője  Center-
Bánszállás térségnek?

Bárdos István válasza: 1994-től.

Benedek Mihály azt kéri képviselő úrtól, hogy konkrét javaslatokat, megoldási 
lehetőségeket  mondjon,  tehát  melyek  azok  az  elfogadható  és  támogatható 
megoldási  javaslatok,  amelyek  azt  eredményeznék,  hogy  javulni  tudna  a 
bánszállási  közállapot.  Azt kéri,  hogy amikor a rehabilitációs programról szó 
kerül,  ne  csak  általánosságban,  hanem  konkrétan  jelezze  kik  azok,  akik  a 
problémákat okozzák. Ő is olvasta a néni levelét, kint is volt a településen, és azt 
gondolja,  hogy konkrét  javaslatok alapján tudnak majd az ottani  állapotokon 
javítani, és nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az elmúlt 15-16 évben történt 
pusztítást helyre tudják hozni. 

Kiss Sándor ezután a munkát megköszönve az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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