
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. január 23-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

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

Távol vannak: 
Fazekas Zoltán, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Tóth Melinda képviselők

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

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

ügyosztály vezetője
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezetője
Kovács György városi főmérnök
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület ülése 
határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, 
valamint Tóth Melinda előre jelezte, az ülésen nem tudnak résztvenni, Fazekas 
Zoltán pedig később fog bekapcsolódni  a  testület  munkájába.  A meghívóban 
szereplő napirendi pontokat kiegészíti azzal, hogy az Olvasó rekonstrukciójával 
kapcsolatos  előterjesztéshez  kiosztásra  került  egy melléklet,  amely  határozati 
javaslatot is tartalmaz, valamint 8/a.) napirendi pontként – zárt ülés keretében – 



javasol  egy  bizottsági  személyi  kérdést  megtárgyalni.  Kéri,  a  kiegészítéssel 
együtt szavazzanak a napirend elfogadásáról.

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

Napirend:

1.) Ózd város Önkormányzatának …/2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  25/1993.  (XII.23.)  számú 
rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

2.) Javaslat a 40/2003. (III.27.) Kormányrendelet alapján kárenyhítésre került 
13133/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

3.) Javaslat  az  Ózd,  Gál-völgye  úti  települési  szilárd  hulladéklerakón  Ózd 
közigazgatási  területén  kívülről  származó  kommunális  hulladék 
elhelyezésére 

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

4.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő Árpád vezér út 30. 1/1. szám 
alatti ingatlan cseréjére 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

5.) Javaslat  az  Ózd,  Alkotmány út  1.  szám alatti  „Civil  ház”  bérlőire  és  a 
fizetendő bérleti díj összegére 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

6.) Javaslat  az  OTP  Bank  Rt.  (3501  Miskolc,  Szemere  út  5.) 
helyiségigényének elbírálására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

7.) Javaslat fogadóiroda kialakításával kapcsolatos állásfoglalásra

Előterjesztő: Polgármester
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8.) Javaslat  a  Pénzügyi,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési 
Bizottságot érintő személyi kérdésekre

Előterjesztő: Polgármester

8/a.) Javaslat a Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület egyedi határozatával 
megválasztandó tagjának személyére

Előterjesztő: Polgármester

9.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

10.) Tájékoztató az Olvasó rekonstrukcióról különös tekintettel a pályázat útján 
megvalósításra  váró  szakterületekről  –  mozi,  színpadtechnika, 
épületgépészet, belső építészet, műemlék jelleg

Előterjesztő: Archinvest 97 Kft.

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

Előterjesztő: Polgármester

1.) napirend

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

Kovács  Béla elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az 
előterjesztést  megtárgyalta,  egyhangúlag  támogatja  a  rendelet-tervezet 
elfogadását.  A rendelet  módosítását  az  indokolta,  hogy az  Alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek ítélte Érd város esetében azt a rendelkezést, amelyben a 
versenytárgyalás  kiírását  nettó  értékben  meghatározott  értékhatárhoz  kötik. 
Mivel  Ózd  város  rendeletének  erre  vonatkozó  rendelkezése  tartalmilag 
megegyezik az alkotmányellenes rendelkezéssel, a helyi rendelet módosítása is 
szükségessé vált.

3



Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet  megtárgyalta  és  javasolja,  hogy  2.  §-ként  fogalmazzák  meg  az 
alábbiakat: „A Rendelet 8. sz. melléklete /Versenyeztetési Szabályzat/ (2), (12), 
(13) és (40) pontjában a „20 M Ft + ÁFA” szövegrész „20 M Ft”-ra módosul.” 
Ezzel a módosítással az eredetileg megküldött rendelet-tervezet 2. §-a 3. §-ra 
változik.

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

A  Képviselő-testület  20  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  módosítást 
elfogadja és megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
1/2007.(I.24.) 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  vagyongazdálkodás  főbb 
szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. 
§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)  Az  önkormányzati  vagyont  értékesíteni  a  vagyon  feletti  vagyonkezelés 
jogát,  a vagyon használatát,  illetve hasznosítási jogát átengedni – ha törvény 
kivételt nem tesz – csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás 
útján a legjobb ajánlattevő  részére  lehet,  amennyiben  az  érintett  vagyontárgy 
forgalmi  értéke  a 20 M Ft-ot meghaladja.” 

2. §

A Rendelet 8. sz. melléklete /Versenyeztetési Szabályzat/ (2), (12), (13) és (40) 
pontjában a „20 M Ft + ÁFA” szövegrész „20 M Ft”-ra módosul. 

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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2.) napirend

Javaslat  a  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került 
13133/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálására

Kovács Béla ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag  támogatja.  A  bizottságok  javasolják, 
hogy a határozati javaslat 1.) pontjában az „A” változatot, 2.) pontjában pedig a 
„B” változatot fogadja el a testület.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat  1/A.)  pontjának, 
valamint 2/B.) pontjának elfogadásáról.

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

191/SzÜ. 2/KH/2007.(I.23.) számú határozat

Tárgy: A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került 
13133/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálása

1.) A 40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat  részére  felajánlott  az  ózdi  belterületi  13133/2  hrsz-ú 
természetben  az  Ózd,  Sajó  út  12.  sz.  alatti  ingatlant  abban  az  esetben 
fogadja  el,  amennyiben Halász  Lajos  és  Horváth  Julianna  ózdi  lakosok 
magukra nézve kötelezően elvállalják az alábbiakat: 
– Nevezetteknek  kérelmük  szerint  szerződést  kell  kötniük  az 

ÓZDSZOLG Kht-val az ingatlan bontására és az ebben a szerződésben 
foglalt kötelezettség teljesítése esetén juthatnak hozzá a visszamaradó 
telek, illetve a bontásból hasznosítható anyagok tulajdonjogához. 

– A kérelmezőknek a bontási szerződés aláírásától számított 120 napon 
belül  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  kérelmezők  a 
bontást nem hajtják 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. 
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Felelős: bontást kérelmezők nyilatkozatának megszerzéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Üo. vezető 
bontási szerződés megkötéséért: 
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető

Határidő: nyilatkozat megszerzésére: 2007. február 1.
bontási szerződés megkötésére: 2007. február 15.

2.) A 136/KH/2005.(V.31.) sz. határozatot változatlan formában kell hatályban 
tartani. 

Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen

3.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  Gál-völgye  úti  települési  szilárd  hulladéklerakón  Ózd 
közigazgatási területén kívülről származó kommunális hulladék elhelyezésére 

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati 
javaslat  elfogadását.  A határozat  szerint  az  önkormányzat  hozzájárul  ahhoz, 
hogy a felsorolt településekről a Gál-völgye úti hulladéklerakón a kommunális 
hulladékot elhelyezzék az átrakó állomás üzembehelyezésének időpontjáig.

Riz  Gábor tudomása  szerint  az  önkormányzat  51  %-os  többségi  tulajdonnal 
rendelkezik az ÓHG Kft.  tulajdoni  szerkezetében. Kérdése,  van-e a városnak 
kézzelfogható haszna  abból,  ha befogadja  a  környező települések hulladékát, 
valamint a települések részt vesznek-e a rekultivációban? Kérdése továbbá, hogy 
mit jelent a határozati javaslatban foglalt „szükség esetén” kifejezés. Csak egy 
jogi  kifejezés,  esetleg kényszeríti  a  várost  arra,  hogy befogadja a települések 
hulladékát?

Suszter  Sándor válaszában  elmondja,  a  hulladéklerakó  használatából 
kézzelfogható  haszon  nem  keletkezik.  Hozzáteszi,  valamilyen  módon  a 
közszolgáltatásba  a  hulladéklerakó  kezelésének  költségei  és  a  működtetést 
lehetővé  tevő  egyéb  elemek  beépülnek.  Amennyiben  a  Kft.  eredményesen 
dolgozik,  akkor a nyereségtartalomnak része a lerakón keletkezett  bevétel  is. 
Elmondja, hogy nem az anyagi haszonszerzést kellene elsődlegesnek tekinteni, 
hanem azt, hogy Ózd a kistérség központi szerepét tölti be. Azok a települések, 
amelyekre  kiterjesztik  a  közszolgáltatást,  ennek  a  kistérségnek  a  tagjai  és 
ugyanolyan  alapon  és  jogon  számítanak  arra,  hogy  a  hulladékkezelésük 
megtörténik, mint Ózd. Tájékoztatja a testületet, hogy az ISPA beruházás szerint 
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az átrakó-állomásnak 2005. decemberétől üzemelnie kellene, de a csúszás miatt 
remélhetőleg 2007. végére el fog készülni. Ha a tervek szerint megépült volna az 
átrakó,  akkor  a  hulladékot  már  automatikusan  Sajókazára  szállítanák.  A 
települések a lerakó rekonstrukciójához – mivel a Sajó-Bódva Társulás tagjai - 
létszámarányosan hozzájárulnak. A „szükség esetén” kifejezéssel kapcsolatban 
válasza, nem szükséges fogadni a települések hulladékát, hozhat a testület olyan 
döntést, hogy nem engedélyezik az elhelyezést Ózdon. Ebben az esetben viszont 
el  kell  kezdeni  a  Sajókazára  való  szállítást,  amely  az  ÓHG Kft.  nyereségét 
negatív irányba jelentősen befolyásolná.

Benedek  Mihály kiegészíti  az  ügyvezető  igazgató  urat.  A „szükség  esetén” 
kifejezés azért került be az előterjesztésbe, mert az érintett települések hulladék-
elhelyezése  ugyanúgy  nem  megoldott  jelen  pillanatban,  mint  Ózd  városé. 
Hozzáteszi, mindegyik település tagja a kistérségi társulásnak. Jelentős anyagi 
terhet jelentene mindenki számára az, ha pl. úgy döntene a környezetvédelmi 
hatóság, hogy Sajókazára kell szállítani a hulladékot addig, amíg meg nem épül 
az átrakó. Az átrakó megépülése után fog hozzákezdeni a Sajó-Bódva Társulás a 
meglévő hulladéklerakó rekultivációjához.  Ismerteti,  tárgyalások folynak arra 
vonatkozóan,  hogy  a  kistérség  területén  található  illegálisan  elhelyezett 
hulladékok is be fognak kerülni Sajókazára. Kérdése Riz Gáborhoz, elfogadja-e 
a válaszokat.

Riz Gábor számára elfogadhatók a válaszok, de nem ért egyet azzal a kitétellel, 
hogy  a  hulladékgazdálkodás  és  annak  vállalkozása  nonprofit  tevékenység. 
Szerinte a szállítás profitot termel, a haszna le kell csapódjon, a hozadéka meg 
kell jelenjen.

Benedek Mihály úgy gondolja, meg fog jelenni a hozadéka. Ez azonban addig 
nem lesz látható, amíg az ármegállapító hatóság által számított egyszeri ürítési 
díj el nem éri a 390 Ft-ot. Jelenleg 220 Ft körül van ez az összeg, a 390 Ft-os 
árat  három év  alatt  el  fogják  elérni.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

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

198/SzÜ. 3/KH/2007.(I.23.) számú határozat

Tárgy  :  Az  Ózd  –  Gál  völgye  úti  települési  szilárd  hulladéklerakón  Ózd 
közigazgatási  területén  kívülről  származó  kommunális  hulladék 
elhelyezése

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta:
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A Képviselő-testület az ÓHG Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 5.) szolgáltatás bővítési 
szándékát indokoltnak tartja és támogatja.

Az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓHG Kft. között hatályban lévő Települési 
Szilárdhulladék  Kezelési  Közszolgáltatási  Szerződés  6.  pontja  alapján  az 
Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd, Gálvölgye úti hulladéklerakón 
2007. február 1-től a Járdánháza településről begyűjtött  kommunális hulladék 
elhelyezésre  kerüljön,  szükség  esetén  pedig  Arló,  Hangony,  Kissikátor  és 
Domaháza  közigazgatási  területéről  származó  lakossági  hulladék  szintén 
ártalmatlanításra kerülhessen az Ózdi depónián.

Az  Önkormányzat  hozzájárulása  ideiglenes  jellegű,  az  Ózd-Centeri 
Hulladéktömörítő és Átrakó Állomás üzembe helyezésének időpontjáig tart.

Felelős: ÓHG Kft. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) napirend

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő Árpád vezér út 30. 1/1. szám alatti 
ingatlan cseréjére 

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását támogatja.  Az önkormányzat számára is előnyös az 
ingatlan-csere, mert tiszta tulajdonviszonyok jönnek létre az épületekben. 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

47/SzÜ. 4/KH/2007. (I.23.) számú határozat

Tárgy: Az önkormányzati  tulajdonban lévő Árpád vezér út 30. 1/1. sz.  alatti 
ingatlan cseréje

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

1.) Hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő Ózd, Árpád vezér út 30. 1/1 
sz. alatti ingatlannak a Bogdán Malvin ózdi lakos tulajdonában lévő Ózd, 
Árpád  vezér  út  27/B.  3/2.  sz.  alatti  ingatlanra  történő  cseréjéhez.  A 
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csereszerződésben ki kell kötni, hogy Bogdán Malvinnak meg kell fizetnie a 
független ingatlanszakértői vélemény alapján az ingatlanok forgalmi értéke 
között  fennálló  300.000,-  Ft-os  értékkülönbözetet.  A Képviselő-testület  az 
értékkülönbözet  megfizetésére  részletfizetést  engedélyez  Bogdán  Malvin 
részére azzal, hogy abból 150.000,- Ft-ot a csereszerződés aláírását követő 15 
napon  belül,  a  fennmaradó  150.000,-  Ft-os  részt  pedig  12  havi  egyenlő 
részben kell megfizetnie. 

Felelős: csereszerződés előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

aláírásáért:
Polgármester

Határidő: 2007. február 6. 

2.) Az önkormányzati tulajdonba kerülő Ózd, Árpád vezér út 27/B. 3/2. sz. alatti 
ingatlant pályázat útján bérlakásként kell hasznosítani. 

Felelős: PH. Igazgatási Ügyosztály vezető
Határidő: a pályázat kiírására: 

a tulajdonjog rendezést követő 30 napon belül 

5.) napirend

Javaslat az Ózd, Alkotmány út 1. szám alatti „Civil ház” bérlőire és a fizetendő 
bérleti díj összegére 

Kovács  Béla ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja. A civil 
referenssel és a civil  szervezetekért felelős tanácsnokkal együtt  készítették az 
anyagot.  Az  elhelyezésre  19  szervezet  jelentette  be  helyiségigényt,  a  többi 
szervezet alkalomszerűen venné igénybe a helyiséget 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

193/SzÜ. 5/KH/2007.(I.23.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Alkotmány út 1. szám alatti ”Civil ház” bérlői és a fizetendő 
bérleti díj összege
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület az Ózd, Alkotmány út 1. szám alatti (5261/2.hrsz-ú) 
épület 

- földszint 2. ajtószám alatti, 9,7 m2 önálló, valamint a Rendezvény terem 
arányos részét  8,73 m2 alapterületű helyiséget  az  Ózd Térségi  Ifjúsági 
Tehetségkutató Egyesület (3600 Ózd, Alkotmány út 1.) részére,

- földszint  3. és 7. ajtószám alatti, (12,3 m2 + 21,5 m2) összesen 33,8 m2 
önálló,  valamint  a  Rendezvény  terem  arányos  részét  30,42  m2 
alapterületű  helyiségcsoportot  a  Mozgáskorlátozottak  Ózd  Városi 
Egyesülete (3600 Ózd, Alkotmány út 1.) részére,

- földszint 4. és fsz. 10. ajtószám alatti, 12,0 m2 + 21,5 m2 összesen 33,5 
m2  önálló,  valamint  a  Rendezvény  terem  arányos  részét  22,6  m2 
alapterületű  helyiségcsoportot  az  Ózdi  Nyugdíjas  Klub  (3600  Ózd, 
Alkotmány út 1.) részére, 

- földszint 6. ajtószám alatti, 15,0 m2 önálló, valamint a Rendezvény terem 
arányos  részét  13,5  m2  alapterületű  helyiséget  a  Látássérültek  Klubja 
Közhasznú Egyesület (3600 Ózd, Alkotmány út 1.) részére,

- földszint 8. ajtószám alatti, 21,5 m2 önálló, valamint a Rendezvény terem 
arányos részét  19,35 m2 alapterületű helyiséget  a Gyermek és Ifjúsági 
Telefonos Lelkisegély Szolgálat Országos Szövetsége (9024 Győr, Nádor 
út 11.) részére,

- földszint 9. ajtószám alatti, 22 m2 önálló, valamint a Rendezvény terem 
arányos  részét  19,8  m2 alapterületű  helyiséget  a  Magyar  Vöröskereszt 
Ózdi Területi Szervezete (3600 Ózd, Alkotmány út 1.) részére, 

2007.  december  31-ig  100,-Ft/m2/év+ÁFA  bérleti  díj  megfizetése 
mellett biztosítja.

2.) A Képviselő-testület az Ózd, Alkotmány út 1. szám alatti, (5261.hrsz-
ú) épület

- földszint 5. ajtószám alatti 13,2 m2 önálló, valamint a Rendezvény terem 
arányos részét 11,82 m2 alapterületű helyiséget a Magyarországi Roma 
Parlament  Ózdi  Szervezete  (3600  Ózd,  Akácos  út  6.),  a  Palánta 
Bábmisszió  Ózdi  Csoportja  (3600 Ózd,  Mosonyi  út  42.)  és  az  Észak-
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Magyarországi  Mediátorok  Egyesülete  (3600  Ózd,  Alkotmány  út 
1.)részére,

- az I. emelet 1. ajtószám alatti 12,92 m2, valamint a Rendezvény terem 
arányos részét 11,63 m2 alapterületű helyiséget az Ózdi Rejtvényfejtők 
Klubja (3600 Ózd, Strand út 11.),  az Ózdi Városvédő Egyesület (3600 
Ózd,  Vajda  János  út  8.)  és  az  Ózdi  Ifjúságért  Alapítvány  (3600  Ózd, 
Vasvár út 82.) részére,

- az  I.  emelet  4.  ajtószám  alatti  15  m2,  valamint  a  Rendezvény  terem 
arányos  részét  13,5  m2  alapterületű  helyiséget  Ózd  Közbiztonságáért 
Szomszédok Egymásért Mozgalom (3600 Ózd, Táncsics tp. 1/A.), Ózdi 
Életmód Klub (3600 Ózd, Bolyki főút 21/B 2/1.), Ózdi Lengyel Egyesület 
(3600 Ózd,  Zalai  út  19.),  az  Ózdi  Szívbetegek Egyesülete  (3600 Ózd, 
Vasvár út 67.), a Betegjogi, Ellátott jogi és Gyermekjogi Közalapítvány 
(Budapest, Akadémia út 3.), az Ózdi Rák Klub Magyarországi Egyesülete 
(3600 Ózd,  Bulcsú út  15.  2/2)  és  az  „Edd magad egészségesre” Klub 
(3645 Bánréve, József Attila út 54.) részére, 

2007.  december  31-ig  100,-Ft/m2/év+ÁFA  bérleti  díj  megfizetése 
mellett, bérlőtársi jogviszonyban biztosítja .

A  bérlőtársak  jogai  és  kötelezettségei  egyenlőek,  jogaikat  együttesen 
gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  KHT  ügyvezetőjét,  hogy  a 
helyiségekre  a  bérlőkkel  és  a  bérlőtársakkal  a  szerződést  külön-külön  kösse 
meg. 

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője

Határidő: 2007. január 31. 

6.) napirend

Javaslat az OTP Bank NyRt. (3501 Miskolc, Szemere út 5.) helyiségigényének 
elbírálására 

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag  támogatja.  A  helyiség  bérbeadása 
határozatlan időre történik.
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dr.  Almási  Csaba ismerteti,  a  határozati  javaslattal  kapcsolatban  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött, hogy 
mi történik akkor, ha a határozatlan időre szóló bérleti szerződést fel kívánják 
mondani  cserehelyiség  biztosítása  nélkül.  A felvetés  szükségszerűvé  teszi  a 
határozati  javaslat  egy  mondattal  való  kiegészítését,  hogy  a  bérlővel  csere-
helyiség  biztosítása  nélkül,  három  hónapos  felmondási  időben  állapodjanak 
meg.

Nyerges Tibor úgy gondolja, a határozati javaslatban foglaltakat üdvözölni lehet. 
Az épület a város szívében van, igényesen kialakított és még a „konyhára” is 
hoz.  Úgy  gondolja,  a  bérleti  díjak  tekintetében  a  bérbeadás  irányába  helyes 
elmozdulni, remélhetőleg azok a helyiségek, amik önkormányzati tulajdonban 
vannak, abban is maradnak. Támogatni tudja az előterjesztés elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 
elfogadásáról.

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

194/SzÜ. 6/KH/2007.(I.23.) számú határozat

Tárgy: Az OTP Bank NyRt. (3501 Miskolc, Szemere út 5.) helyiségigényének 
elbírálása

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

A Képviselő-testület az OTP Bank NyRt. (3501 Miskolc, Szemere út 5.) részére 
az Ózd, Vasvár út 56. alagsor 7. ajtószám alatti 31,3 + 11 m2 közös használatú, 
összesen  42,3  m2 alapterületű  helyiséget  –  156.500.-  Ft  óvadék megfizetése 
mellett, pályázati eljárás lefolytatása nélkül - határozatlan időtartamra biztosítja 
oly  módon,  hogy  a  bérlő  köteles  az  infláció-követő  piaci  bérleti  díjat  és  a 
fenntartási költségeket teljes egészében megfizetni. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetőjét,  hogy  a 
helyiségcsoportra vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően 
kösse meg azzal,  hogy a bérlővel cserehelyiség biztosítása nélkül,  3 hónapos 
felmondási időben állapodjanak meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

Határidő:  2007. január 31.
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-.-.-

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

7.) napirend

Javaslat fogadóiroda kialakításával kapcsolatos állásfoglalásra

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslat „A” változatának elfogadását támogatja. Az 
önkormányzatnak  az  esetleges  helyiség  bérbeadásából  haszna  is  származhat, 
tehát mindenképpen célszerű támogatni elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak az „A” változat elfogadásával együtt a határozati 
javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21  igen  szavazattal,  egyhangúlag  az  „A”  változatot 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

195/SzÜ. 7/KH/2007.(I.23.) számú határozat

Tárgy: Fogadóiroda kialakításával kapcsolatos állásfoglalás

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

1.) Ózd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
pénzügyminiszter  lóversenyfogadás  és  bukmékeri  rendszerű  fogadás 
szervezésére  vonatkozó  olyan  tartalmú  pályázatot  írjon  ki,  amelynek 
keretében Ózd város területén fogadóiroda kerülhet kialakításra.

2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  a 
Szerencsejáték Felügyelet részére küldje meg. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

-.-.-

A Képviselő-testület a 8.)-9.) napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja, 
anyaga külön jegyzőkönyvben.
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10.) napirend

Tájékoztató  az  Olvasó  rekonstrukcióról  különös  tekintettel  a  pályázat  útján 
megvalósításra váró szakterületekről  – mozi,  színpadtechnika,  épületgépészet, 
belső építészet, műemlék jelleg

Erdősi  János elmondja,  a  tájékoztatót  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság, 
valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megállapították, hogy a tájékoztató 
részletes, reálisan és korrekten mutatja be a jelenlegi helyzetet és a pénzügyi 
helyzetet  is  figyelembe  véve  sorolja  fel  a  feladatokat.  A kiosztott  határozati 
javaslat  a  pályázat  benyújtása  miatt  megváltozott  lehetőségekhez igazodik.  A 
pályázható összeg 16 M Ft, ehhez 6,8 M Ft saját erőt kellene biztosítani, amit a 
belső festésekre és kialakításokra lehet fordítani. Ismerteti, 2006-ban központi 
intézkedés  alapján  az  ÁFA csökkentés  miatt  12,4  M  Ft  az  Olvasó  címzett 
támogatásából  visszavonásra  került.  Ezt  a  visszavonást  kérésre  a 
Területfejlesztési  és  Önkormányzati  miniszter  törölte.  A 6,8  M  Ft-os  önerő 
biztosítását  a  12,4  M Ft  többletforrás  terhére  javasolják  biztosítani.  Továbbá 
kéri, értsen egyet a testület azzal, hogy a 2007. évi költségvetésben 1,2 M Ft-ot 
irányozzanak elő a szükséges munkarészek elkészítéséhez.

Riz Gábor szívének öröm, ha az Olvasó épülését látja. Nem találkozott viszont 
olyan anyaggal, ami értékelné a közművelődés feladatvégrehajtási szerkezetét, 
azt,  hogy  az  Olvasó  belépésével  hogyan  fog  ez  változni,  hiszen  ezzel  több 
működési költség jelentkezik majd, ugyanakkor a Városi Művelődési Központ 
működése sem tiszta. 

Benedek Mihály tájékoztatja Riz Gábort, az előző testület döntött arról, hogy az 
Olvasó  is  felújításra  kerül.  Felkérte  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottságot,  a 
közművelődésben dolgozó szakembereket, hogy ez év májusáig készítsenek egy 
átfogó közművelődési koncepciót, amely minden olyan részletre ki fog terjedni, 
amiket  Riz  úr  is  felvetett.  A  Kulturális  Minisztériumhoz  egy  pályázatot 
nyújtottak be, amely tartalmazza a koncepció elkészítését is. Kéri, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

221/SzÜ. 12/KH/2007.(I.23.) számú Határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása  az  Olvasó  műemléki  restaurációs  festéseinek 
elvégzéséhez
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A Képviselő-testület az Olvasó rekonstrukciójáról és a műemléki helyreállításra 
benyújtható pályázatról szóló tájékoztatásokat megismerte, s ez alapján

1.)  A  Képviselő-testület  szükségesnek  tartja  az  Olvasó  belső  műemléki 
restaurálási munkálatainak elvégeztetését, s ehhez 16 M Ft-os támogatásra 
vonatkozó pályázat benyújtását. A Képviselő-testület az ehhez szükséges 6,8 
M Ft önerőt a 2007. évi költségvetésben biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. február 8.

2.) A  Képviselő-testület  egyetért  a  pályázathoz  és  a  végrehajtandó 
rekonstrukcióhoz  szükséges  munkarészek  elkészítésével,  s  az  ehhez 
szükséges  1,2  M  Ft-ot  a  2007.  évi  költségvetésben  indokoltnak  tartja 
előirányozni.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: éves költségvetés előterjesztése

11.) napirend

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

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

79/SzÜ. 13/KH/2007. (I.23.) számú határozat

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

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

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

-.-.-

Tájékoztató a 2006. december 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

-.-.-

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

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós        Benedek Mihály
jegyző polgármester
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