
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. január 15-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  Dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Erdősi 
János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, 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 képviselők

Távol vannak: Boda István, Kiss Sándor, Zsolnai Piroska képviselők

Jelen van továbbá:
dr. Tóth István országgyűlési képviselő
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
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Elmondja, Boda István, Kiss Sándor 
és Zsolnai Piroska képviselők előre jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt az 
ülésen nem tudnak megjelenni. 
Kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:



Napirend:

1.) Javaslat  a  munkaképes  korú,  rendszeres  szociális  segélyre  jogosultak 
foglalkoztatásának  2007.  évi  támogatására  kiírt  közmunkaprogramban 
történő részvételre

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

-.-.-

1.) napirend

Javaslat  a  munkaképes  korú,  rendszeres  szociális  segélyre  jogosultak 
foglalkoztatásának 2007. évi  támogatására  kiírt  közmunkaprogramban történő 
részvételre

Kovács Béla ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, egyhangúlag támogatja elfogadását. Elmondja, a javaslat szerint 
az  önkormányzat  részt  vehet  50  fő,  8  órás  foglalkoztatását  biztosító 
közmunkaprogramban.  Ehhez  4.728.540,-  Ft  önrészt  szükséges  az 
önkormányzatnak a részletezett feladatok végrehajtására jóváhagyni. Kéri, hogy 
ezt  a  határozati  javaslat  4.)  pontjába  építsék  be.  Ismerteti,  az  előterjesztés 
rendkívüli  ülésen  történő  napirendre  tűzését  az  indokolta,  hogy  a  pályázat 
beadási  határideje  2007.  január  22.  Reméli,  ki  tudják  használni  a  pályázat 
nyújtotta lehetőségeket.

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Ózd  Kistérség  Többcélú 
Társulása  a  testületi  ülés  előtt  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  jóváhagyta  a 
pályázat  benyújtását.  Kéri,  Kovács  Béla  módosító  javaslatával  együtt 
szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

113/SzÜ. 1/KH/2007.(I.15.) számú Határozat

Tárgy: A  munkaképes  korú,  rendszeres  szociális  segélyre  jogosultak 
foglalkoztatásának 2007.  évi  támogatására  kiírt  közmunkaprogramban 
történő részvétel

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



1.) Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Szociális 
és  Munkaügyi  Minisztérium  által  meghirdetett  munkaképes  korú, 
rendszeres  szociális  segélyre  jogosultak  foglalkoztatásának  2007.  évi 
támogatására  kiírt  közmunka  programján  az  alábbi  pályázat  keretében 
megvalósítható célok megjelölésével:

- kül-  és  belterületi,  önkormányzati  tulajdonú,  csapadékvíz,  és 
belvízelvezető  csatornahálózatának  kialakítása,  helyreállítása, 
karbantartása,

- a  települések  belterületi  útjainak  fenntartása,  az  utak  környezetének 
karbantartása,

- parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
- temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele,
- illegális szemétlerakók felszámolása.

2.) Ózd  Város  Önkormányzata  egyetért  azzal,  hogy  a  munkaképes  korú, 
rendszeres  szociális  segélyre  jogosultak  foglalkoztatásának  2007.  évi 
támogatására  kiírt  közmunkaprogramra  történő  pályázás,  ezzel  együtt  a 
végrehajtás joga átruházásra kerüljön az ÓZDSZOLG Kht-ra (3600 Ózd, 
Zrínyi út 5. sz.).

3.) Ózd  Város  Önkormányzata  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázati 
tevékenységekkel  kapcsolatos  munkákat  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanokon  végezzék  el,  a  pályázati  dokumentációban  részletezett 
műszaki tartalommal.

4.) Ózd Város Önkormányzata 50 fő, 8 órás foglalkoztatásához, a pályázat által 
nem finanszírozott költségek fedezetére a 2006. évi közmunkapályázatok, 
valamint  az  önkormányzati  polgárvédelmi  feladatok  közhasznú 
foglalkoztatásának önerejére  tartalékolt  és  fel  nem használt  6.870,-  e  Ft 
keretéből  összesen  4.728.540  Ft-ot  biztosít  a  2006.  évi  pénzmaradvány 
terhére a határozat mellékletében foglalt feladatok végrehajtására.

 

Felelős: a pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért:
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

a program nem támogatott költségeinek finanszírozásáért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

a pályázat koordinálásáért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2007. január 22., ill. értelemszerűen



Benedek Mihály mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület ülését 
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
          jegyző    polgármester


