
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december 19-
én a hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Boda István, Erdősi János, 
Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovácsné Keller Ildikó, 
Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné 
Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, 
Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők.  
 
Távol volt: Bereczki Lászlóné (az 5. napirendi pont tárgyalása közben 
megérkezett a testületi ülésre), Kovács Béla, Obbágy Csaba 
 
Jelen van továbbá: 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály                      

ügyosztályvezetője 
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazd. és Vállalk. Ügyosztály  
  ügyosztályvezetője 
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály   

ügyosztályvezetője 
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály 

ügyosztályvezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szoc. és Egészségügyi Ügyosztály 
 mb. ügyosztályvezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Ügyosztály mb. 

ügyosztályvezetője 
Kovács György PH. Műszaki Ügyosztály ügyosztályvezetője 
Vámos Istvánné dr. PH. Lakosságszolgálati Ügyosztály 

ügyosztályvezetője 
H. Szőke Marianna kabinetvezető 
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke 
Janiczak Dávid ÓVLKÖ elnöke 
Krokavecz György ÓVSZKÖ elnöke 
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója 
Lázár Lajos Ózdi Távhő Kft. igazgatója 
Fodor Gábor Közterület Felügyelet vezetője 
Deák János Gazdaságfejlesztő Iroda irodavezetője 
Tengely András Ózdinvest Kft. ügyvezető igazgatója 
Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezető igazgatója 
Hamar Tivadar Borsod Volán Zrt. képviseletében 
Ihász Zoltán Borsod Volán Zrt. Ózdi üzemigazgatója 
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Németh János Ózdi Vízmű Kft. főmérnöke 
Vincze István közoktatási szakértő 
Szent-Királyi László Ózd Városi Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka 
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető 
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető 
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 
 
Benedek Mihály az előre kiküldött napirendi pontokhoz a következő 
módosításokat javasolja. A 17. napirendi pontban lévő személyi kérdéseket 17/A 
és 17/B pontként, zárt ülés keretében, a 3. és 4. napirendi pontot „A helyi 
közösségi közlekedés” című előterjesztéseket 3/A és 3/B napirendi pontban 
tárgyalják. 4. napirendi pontként tárgyalnák az SZMSZ módosítását. A 11. 
napirendi pontot, amely postázásra került, kéri a napirendről levenni, helyette új, 
kiosztásos napirend kerüljön tárgyalásra „ Javaslat az üresen álló és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek, valamint a kedvezményesen bérbeadott 
önkormányzati ingatlanok helyzetének rendezésére, hatékonyabb hasznosítására 
vonatkozó 165/KH/2007.(VI.28.) számú határozat módosítására” címmel. Egy 
oldalas előterjesztésről van szó. Javasolja továbbá – bár a bizottsági ülésen erre 
történt javaslat és a bizottság egyhangúlag támogatta –, hogy a 13. pont ne 
kerüljön ma tárgyalásra. Kérdezi a testületet arról, van-e valakinek az általa tett 
javaslathoz kapcsolódó kérdése, észrevétele, javaslata. 
 
Riz Gábor a 13. napirendi ponttal kapcsolatban javasolja – hiszen a kórház 
működéséről van szó, és az utóbbi időben felmerült a privatizáció kérdése is, és 
eddig a testület és polgármester úr igyekezett ellenállni a politikai nyomásnak -, 
hogy  polgármester úr, vagy a létesítendő bizottság vezetője vegye fel a 
kapcsolatot  „esetleges együttműködési megoldásként” Csiba Gáborral a BAZ. 
Megyei Kórház főigazgatójával, akinek volt már érdemi javaslata a 
kazincbarcikai kórház további működtetésére is. 
 
Benedek Mihály tájékoztatja képviselő urat, hogy ma nem foglalkozik a testület 
a napirenddel, levételre kerül. Egyéb munkáltatói jogkörben eljárva pedig annak 
érdekében, hogy tudja majd tájékoztatni a testületet a 2007. évi működésről, 
tájékozódni fog a kórháznál. Megjegyzi, nem tudja megígérni azt, hogy a BAZ. 
Megyei Kórház vezetőivel tárgyalni fog, hiszen megfelelő és tájékozott 
szakemberek dolgoznak az Almási Balogh Pál Kórházban, akikkel tárgyalni tud 
a jövőről. Hangsúlyozza, véleményt mondott, nem pedig javaslatot.  
 
Tartó Lajos az egyebekben a 2007. november 21-i határnyitási ünnepségről 
szeretne további információt elmondani. 
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Nyerges Tibor szintén az egyebekben kérdést, illetve javaslatot szeretne 
megfogalmazni „autóbusz-várók létrehozása” témában. 
 
Janiczák Dávid meghívást szeretne tolmácsolni. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak az általa tett módosításokkal a napirend 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (……) számú rendelet-tervezete az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 
számú rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (……) számú rendelet-tervezete a 

zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 18/1995. (VI.6.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 

 
3/A.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (……) számú rendelet-tervezete 

a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
 

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 
3/B.) Javaslat az Ózd város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási 

Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának …/2007. (……) számú rendelet-tervezete 

Ózd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/1995. (VIII.01.) számú rendeletének módosításáról 

 
 Előterjesztő:  Polgármester 
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5.) Javaslat az Ózd Vasvár úti 7283/1 és 7283/2 hrsz-ú területek telekhatárának 

rendezésére  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
6.) Javaslat az új Közgazdasági Szakközépiskola építéséhez szükséges TIGÁZ 

Zrt. tulajdonában lévő terület tulajdonjogának megszerzésére 
 
Előterjesztő: Polgármester 

 
7.) Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft-ből kivonásra kerülő korlátozottan 

forgalomképes víziközmű, valamint egyéb vagyonelemek vagyonkezelési 
feltételeinek meghatározására  

 
Előterjesztő: Polgármester 
 

8.) Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában 
végzett tevékenységről 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
9.)   Javaslat a Képviselő-testület 2008. évi munkatervére 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
10.) Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében kommunális célokra 

biztosított keretek felosztásáról szóló 57/KH/2007. (IV.12.) számú 
határozatban meghatározott feladat határidejének módosítására 
 
Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
11.)  Javaslat az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a 

kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 165/KH/2007.(VI.28.) 
számú határozat módosítására 

 
 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
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12.) Javaslat a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai 
kapu 32.) részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására  

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 
13.) Javaslat a - Ózd Város Önkormányzata által fenntartott szociális 

intézményrendszer átszervezésére, működtetésének racionalizálására 
tárgyú - 476/SzÜ. 258/KH/2007. (XI.27.) számú határozat módosítására 

 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

 
14.) Javaslat térségi integrált szakképző központ létrehozásáról szóló pályázat 

benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat és együttműködési 
megállapodás jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 

15.) Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézményeknél behajthatatlan követelések 
nyilvántartásból való törlésére 
 
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

 
16/A.) Javaslat jegyzői feladatok ellátására vonatkozó megbízás adására 
  

Előterjesztő: polgármester 
 

16/B.) Javaslat a Gazdaságfejlesztési Bizottságot érintő személyi kérdésekre 
  

Előterjesztő:  polgármester 
 

16/C.) Javaslat önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdésekre 
 
 Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 
 
17.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező   

önkormányzati célok meghatározására 
  

Előterjesztő: Polgármester 
 
18.) Javaslat az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 
 
Előterjesztő: Polgármester 
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19.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közterület-Felügyelete 2008. évi 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
20.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
21.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 
 

1.) napirend 
 

Ózd város Önkormányzatának 27/2007.(XII.20.) számú rendeletét az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú 
rendelet módosításáról 

 
Erdősi János elmondja, az előterjesztés rendelet-módosítási javaslat, amely elég 
részletesen indokolja a megteendő intézkedéseket. Úgy gondolja azonban, hogy 
lényeges néhány szót szólni a lakosság tájékoztatása érdekében. A jelenlegi 
díjemelés két részből tevődik össze. Egyrészt az önkormányzat által 
elhatározandó díjemelés mértékéből, másrészt a 2008. január 1-től bevezetendő 
ÁFA-ból. Az önkormányzatok lehetőséget kaptak, hogy minden bérleményükre 
mérlegeljék, hogy alkalmazzák, vagy ne alkalmazzák az ÁFA-t. Részletesen 
megvizsgálták a témakört, és amennyiben az ÁFA-t nem vezetnék be, az 
ÓZDSZOLG Kht.-t csaknem 10 millió veszteség érné, amit nem tud 
kigazdálkodni, illetve az önkormányzat sem tud a költségvetéséből pótolni. 
Tehát rákényszerültek ezt a terhet a lakosságra áthárítani. A díjemelés mértékét 
három kategóriába lehet sorolni: licites lakás esetén 15%, nem licites lakás 
esetén 5%, Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létesített lakások esetén 
pedig 2%, az amortizációnak megfelelően. Számok szerint az emelt díjjal együtt 
egy két szobás összkomfortos licites lakás díja 14.300,- Ft körül lesz, a nem 
licites lakásoknál pedig 8.680,- Ft. Megjegyzi, a díjemelés mértéke még így is 
jelentősen elmarad a piaci áraktól, de nem is a piaci árak elérése a cél. A 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 1-1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja azt. 
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Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szintén 
megtárgyalta a rendelet-módosítását, és nem találta jogi akadályát a 
bevezetésének, illetve módosításának, ezért egyhangúlag támogatja az 
elfogadását.  
 
Boda István pontosítani szeretné az előterjesztés indokolási részében az 5. 
bekezdés 2. mondatát, amely helyesen így hangozna: „ Az alaplakbér mértékét 
5%-kal indokolt emelni.” Az előző mondat szakmailag hibás volt, mert a 
bejelentett jelenlegi infláció mértéke 4,5%. Megjegyzi, ezt a módosítást a kettes 
bizottsági ülésen már megbeszélték. 
 
Fazekas Zoltán előadja, hogy a december sajnos nemcsak a szeretet és béke 
hava, hanem a különböző áremelkedéseké is, így ezen belül kerül sor az 
önkormányzat által meghatározható közszolgáltatások és egyéb díjak emelése is. 
Álláspontjuk szerint a jövő évre tervezett inflációt meghaladó mértékű 
díjemeléseket nem tudják támogatni. Úgy gondolja, hogy sok más teher mellett 
az ezt meghaladó mérték már a helyi lakosságot jelentősen sújtja. Megjegyzi, 
elnök úr „lehetőségnek” nevezte az ÁFA beépítését, vagy nem beépítését, amely 
egy kényszerű teher. A gond vele csak az, hogy egyetlenegy más jellegű 
elképzelés vagy alternatíva sem fogalmazódott meg, csak az ÁFA lakosságra 
való átterhelése. Úgy gondolja, lehetett volna más megoldásként 
tehermegosztásról, vagy egy új szervezeti formában történő bérleti díj 
megállapításról beszélni. Megemlíti, hogy ennél és a többi rendelet-
módosításnál is aláíróként dr. Csiszár Miklós van megjelölve. Kérdése, 
szabályos-e ez így, vagy nem, mert tudomása szerint hivatalvesztéssel a jegyző 
úrnak megszűnt a munkaköre. 
 
Benedek Mihály reagálva Fazekas Zoltán képviselő úr felvetésére, elmondja, a 
Képviselő-testület hivatalvesztés fegyelmi büntetésben részesítette dr. Csiszár 
Miklós urat, és munkájából felfüggesztette, de ezen határozat jogerőre 
emelkedéséig még jogilag ő a jegyző, ezért szerepel aláíróként.  
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, kéri a testületet, szavazzon a Pénzügyi 
Bizottság elnöke által tett módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 16 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
megalkotja   

 
Ózd város Önkormányzatának 

27/2007.(XII.20.) számú rendeletét 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, 

az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 
19/2004. (IV.15.) számú rendelet módosításáról 
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Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosul: 

 
1. § 

A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díja:  
        
-  összkomfortos lakás esetén    134,- Ft/hó/m2+ÁFA  
-  komfortos lakás esetén    116,- Ft/hó/m2+ÁFA 

  
-  félkomfortos lakás esetén      59,- Ft/hó/m2+ÁFA 

  
-  komfort nélküli lakás esetén      37,- Ft/hó/m2+ÁFA”  

 
2. § 

 
A Rendelet 45. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép  
 
„(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, pályázati eljárás útján bérbe adott 

lakások alaplakbére:  
        
a.) összkomfortos lakás esetén    221,- Ft/hó/m2+ÁFA 
  
b.) komfortos lakás esetén    190,- Ft/hó/m2+ÁFA 
  
c.) félkomfortos lakás esetén      97,- Ft/hó/m2+ÁFA 
  
d.) komfort nélküli lakás esetén     61,- Ft/hó/m2+ÁFA 
     
(3) A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létesített, pályázati eljárás útján 

bérbe adott, költségalapon meghatározott lakbérű lakások alaplakbére:  
     

Ózd, 48-as út 5-7. szám:  327,- Ft/m2/hó+ÁFA, 
   Ózd, Bartók Béla út 2. szám: 337,- Ft/m2/hó+ÁFA.” 

 
3. § 

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

4. § 
Ezen rendelet  2008. február 1-jén lép hatályba.  
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MELLÉKLET 
 

a 27/2007. (XII.20.) sz. rendelethez 
„1.sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) sz. rendelethez” 

 
Az önkormányzati bérlakások alaplakbérén felül nyújtott 

különszolgáltatások díjai 
2008. február 01-től 

 
 
 Beépített bútorhasználat: 
      Beépített szekrény 1 m3/hó    39,- Ft+ÁFA 
      Konyhaszekrény                   db/hó 
  - 3 részes      52,- Ft+ÁFA 
  - 2 részes (mosogatóval)   39,- Ft+ÁFA 
 Levelesláda használat:    Ft/lakás/hó  26,- Ft+ÁFA 
 Kaputelefon díja:           Ft/lakás/hó  39,- Ft+ÁFA 
  Víz- és csatornadíj 
    felosztásának díja:    Ft/lakás/hó          157,- Ft+ÁFA  
 Közös tulajdonú részek 
 takarítása:            Ft/lakás/hó                   653,- Ft+ÁFA 
 
 
Szennyvízcsatornába be nem kötött bérlemények szennyvízszállítása: 
 
A szennyvíz és folyékony kommunális hulladék szállíttatását a bérlő saját 
hatáskörben és költségén köteles intézni. 
 
Szemétdíj: 
 
 a./ Ózd Város Önkormányzata az 1992. évi 16. sz. rendeletének 6.§. (2)     

bekezdésében és a 24/2004. (VII. 19.) sz. rendeletben foglaltak szerint 
az ingatlan (lakás) bérlője, használója köteles az Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft által biztosított szervezett szemétszállítást 
igénybe venni és a szolgáltató Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft részére 
megfizetni. 

 
b./ Az üzemeltető társasházakban a bérlők a társasház szabályai szerint 

fizetik a szemétdíjat. Az üzemeltetési költség 60 %- át, mint 
különszolgáltatási díjat  kell megfizetni. 
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A nem társasházként üzemelő és így az ÓZDSZOLG KHT által kezelt 
épületek közös használatú helyiségeinek díjai: 
 
Az épület közös tulajdonú részeivel kapcsolatos közszolgáltatások díjai 
(kéményseprés, világítás, fűtés) az előző év (2006. évi) adatainak 
figyelembevételével került kiszámításra. Épületenként a 2006. 01. 01. – 2006. 
09. 30-ig ténylegesen felmerült közüzemi díjak 1 hónapra és 1 m2-re eső átlagát 
számolva határoztuk meg a 2007. évi lakbéremelésnél. 
 
A 2008. évi emelést a bérlőréteg terhelhetőségét figyelembevéve csupán 10 %-
ban kívánjuk érvényesíteni. 
 
A Bolyki Tamás út 15. Öregek Fiatalok Házánál is a közszolgáltatási díj 
(lépcsőház világítás, fűtés) az előzőekben leírtak szerint került kiszámításra, 
melynek térítési díja 63,- Ft/m2/hó+ÁFA. 
 
Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési költsége: 
 
Az ÓZDSZOLG KHT a társasházak által megállapított üzemeltetési költség 60 
%-át áthárítja a bérlőkre a közös tulajdonú helyiségek üzemeltetése miatt. 
 
A különszolgáltatás dija: 
 
100 – 5.500,- Ft/hó/+ÁFA lakás között lehet az épület felszereltségétől 
függően. 
 
A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségből 
eredő vízdíj különbözet felosztása: 
 

     a./   Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik érvényes  
alvízmérő órával  és szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet a 
fogyasztás arányában kerül felosztásra. 

 
b./  Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás 

 
- alvízmérő órával, 
- hitelesített alvízmérő órával 
- érvényes szolgáltatási szerződéssel ott a vízdíj különbözet         

létszámarányosan kerül felosztásra a bérlők és fogyasztók között. 
 

 Az alvízmérő órák előírt időszakonkénti hitelesítése a bérlő   
kötelessége. 



 11

2.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (……) számú rendelet-tervezete a zaj 
elleni védelem helyi szabályairól szóló 18/1995. (VI.6.) számú önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja. 
 
Varga Gábor ismerteti, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, egyhangúlag támogatja elfogadását. 
  
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
28/2007.(XII.20.) számú rendeletét  

a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 18/1995. (VI. 06.) sz. 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
1. § 

 
Ózd Város Önkormányzata a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 
18/1995. (VI. 06.) sz. rendeletét, valamint az azt módosító 15/2000 (IV.21.) sz. 
önkormányzati rendelet 5. §-át hatályon kívül helyezi. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2007. december 31-én lép hatályba. 
 

3/a.-3/b.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (……) számú rendelet-tervezete a 
helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
Javaslat az Ózd város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási Rt. 
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztéseket két 
alkalommal is megtárgyalta. Az első ülésen a közösségi közlekedés díjának 5 %-
os emelését támogatták. Tájékoztatja a testületet és javasolja elfogadását, hogy a 
Volán Zrt. számára az állami normatíván túl ne biztosítsanak önkormányzati 
támogatást, hanem azt a cég saját költségvetéséből gazdálkodja ki. Hozzáteszi, a 
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menetrend vonatkozásában a bizottsági ülésen a Borsod Volán Zrt-től a 
futásteljesítmény 8 %-os csökkentését kérték. A Volán azzal indokolta a 
módosítást, hogy gazdaságossági számításokat és utasszámlálást végeztek, 
amelyek alapján megállapították, hogy a futott kilométert kell csökkenteni. A 
bizottság tudomásul vette, hogy gazdaságtalan működtetést ráerőltetni a Volánra 
nem igazán lehet. A kilométer-csökkentés jelentős része - mintegy 38 %, kb. 25 
ezer km – a vasútállomásra való közlekedés változását eredményezné. Ezáltal 
lecsökkene lenne az a buszjárat mennyiség, ami közvetlenül a vasútállomásra 
közlekedik, így többnyire át kellene szállni az autóbuszállomáson. A Volán 
keresi a megoldást. A módosítás miatt aki 2B-s busszal utazik, annak egy jegyet 
kell vásárolnia, akinek viszont át kell szállni az autóbuszállomáson, annak egy 
újabb jegyet kell vennie. A bizottságok azt kérték, keressen a Volán olyan 
megoldást, amellyel a vasútállomás megközelítése igazságossá válik. A Volán 
Zrt. Képviselői ígéretet tettek arra, hogy a témára visszatérnek. A továbbiakban 
elmondja, az összes többi területet – Béke telep, Somsály, Szenna, Tábla - 7-8 
%-ban érintette a menetrendváltozás. A bizottságok ettől jelentősebbnek ítélték a 
Centert érintő járatok csökkentését, amely kb. 25 %-os futáskilométer 
csökkentést eredményeznek. A Volán ezt azzal indokolta – és számszerűen tudta 
indokolni -, hogy a munkásszállításokat a térségben a cégek megoldották. 
Mindezekkel együtt a három bizottság javasolja mindkét előterjesztés 
elfogadását: az 5 %-os áremelést és a futásteljesítmény kilométercsökkenését is. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja. 
 
Bárdos István úgy gondolja, a testület már megszokhatta, hogy a Volán 
előterjeszti a maga igényeit: vagy emelik a közlekedés díját vagy pedig a 
kilométert csökkentik. Hangsúlyozza, a módosításokat tartalmazó előterjesztést 
teljes egészében nem tudja elfogadni, mert olyan érzése van, mintha a Volán 
illetékesei a járatcsökkentések esetében a 11. számú választókerületnél valahogy 
leragadtak volna. Bánszállást és Centert érintően összesen 9 járat szűnik meg. 
Felvetődik a kérdés, hogy a többi területen nincs kihasználatlan járat?  Tényként 
állapítja meg és nyomon is követhető, hogy a város belső területeiről és 
messzebbről is általában óránként indulnak a buszok. Hangsúlyozza, Bánszállást 
érintően van olyan, hogy két busz indulása között 3 óra telik el. Nem tudja, hogy 
gondolják ezt a Volán illetékesei. Véleménye szerint az ilyen jellegű dolgokat 
egyeztetni kellene a területi képviselővel, és körültekintően megoldani a kérdést, 
hogy a peremterületen élő embereknek se okozzon gondot a menetrendváltozás. 
Elmondja, a 18.10-es autóbusszal nemcsak Center és Bánszállás, hanem 
Sajóvárkony lakossága is utazik, így ők is érezni fogják ennek a járat- 
megszüntetésnek a hiányát. Hozzáteszi, a Volán azt írta az anyagban, hogy a 
kiesett tervezett járatcsökkenés 64 ezer kilométer, a megszűnő járatok viszont 73 
ezer kilométert tesznek ki, az új járatok indítása pedig 5 ezer kilométert. 
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Amennyiben a kettőt összeveti, a megtakarított járat kilométer 68 ezer. Ez kb. 
4400 kilométerrel több, mint amit a Volán leírt az anyagában. Úgy gondolja, 
ebbe a 4400 kilométerbe beleférne egy plusz Centeri járat is. Hangsúlyozza, ő 
nem utazik a Volán járatain és nem is fog. Így véleményt, minősítést nem akar 
mondani a buszok állapotát illetően, de mint területi képviselő ismeri azon 
polgárok véleményét, akik élvezni fogják ezt az „áldásos” tevékenységet. 
Szerinte a 3 órás járatkiesést mindenképpen pótolni kellene. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, a tervezett inflációt elérő, de azt jelentősen meg nem 
haladó emelésre számíthatnak a közlekedésben. A problémát a 
járatcsökkentések jelentős száma és a módosítások összértéke okozza. Szerinte 
nemcsak csökkentésben, hanem az ésszerűsítésben, a járatok számának 
növelésében kellene gondolkozni, mert pl. a Falu térségének rehabilitációjával 
jelentős forgalom helyeződik át a területre, valamint az új közgazdasági 
szakközépiskola áttelepítése is a forgalomnövekedést indokolja. Egy jelentős 
korlátozásról kaptak tájékoztatást, ami a Vasútállomásra közlekedő járatokat 
érinti. Úgy gondolja, az átszállás dupla költséget fog jelenteni a vasútállomásra 
közlekedő emberek számára. Boda István utalást tett egy kompenzációs ígéretre, 
de ez nem olvasható ki magából az előterjesztésből. Az viszont tény, hogyha a 
testület megszavazza a módosítást, akkor dupla költségbe fog kerülni a 
vasútállomás megközelítése. 
 
Nyerges Tibor a területén található 5-ös járat megszüntetésével kapcsolatban 
kíván hozzászólni, ezen belül is egyetlen járathoz, a 7.25-ös cipósi járathoz. 
Tapasztalata szerint ez a járat az, amelyet leginkább kihasználtak a lakók és ez 
az, ami az iskolás gyerekeket reggelenként behozta a városba. Jönnek a hideg 
napok, a cipósi gyerekek jól tudják mit jelent másfél kilométert gyalogolni. 
Hangsúlyozza, a járat megszüntetésével 669,6 kilométer összmegtakarítást ér el 
a Volán. Ezt a járatot már egyébként is alaposan megkurtították a szakemberek, 
mert a járatok kihasználása alacsony volt. A területen élők egyenlőre nem 
emelték fel a szavukat a ritkítás ellen. Úgy gondolja, az iskolai járat 
megszüntetése nem igazán korrekt a gyerekekkel szemben. Hétvégén a 9.35-kor 
„templomi járatnak” minősített busz szintén kikerül a járatok közül. 
 
Ihász Zoltán véleménye szerint aki jelen volt a bizottsági ülésen, ott 
megnyugtató válaszokat kaphatott a kérdéseire. Hangsúlyozza, a menetrend-
módosítási és járatcsökkentési javaslataik szakmai alapon nyugszanak. Center-
Bánszállás vonatkozásában elmondja, az autóbusszal közlekedők jelentős része 
a reggeli 5.30-as és a délutáni 14.30-as járatokat veszi igénybe. Sajnálatos 
módon a Salakfeldolgozóban foglalkoztatottak száma csökkent, a cég által 
biztosított szerződéses járat pedig az utazási igényeket kielégíti. A 33-as járat 
nemcsak Center, hanem Bánszállás kevésbé fizetőképes lakosainak igényeit is 
kielégíti.  
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Hamar Tivadar az Ihász Zoltán által elmondottakhoz hozzáteszi, a járatok 
kihasználtságát több napon keresztül, valamennyi érintett területen átvizsgálták. 
A Centeri oldalon az autóbusz-állomásra indul 5.20-kor, 5.30-kor is autóbusz. 
Az 5.20-as járatot javasolták megszüntetni, mert az OAM-ba több, mint egy éve 
szerződéses járatok viszik a dolgozókat. A délutáni órákban szintén ugyanez a 
helyzet. Szintén összevonásra javasolták a 14.20-as és 14.30-as járatokat. A 
14.20-as buszt fogják késleltetni, a 14.30-as buszt megszüntetni, így az indulás 
14.35-re helyeződik át. A délutáni járatok közül – mivel rendkívül 
kihasználatlanok voltak – is szüntettek meg buszokat, így igaz az, hogy 3 órás 
járatkimaradás van. Javasolja, hogy a 18.10-kor induló járatot 18.40-re 
módosítsák, a 21.10-es buszt pedig hagyják meg az eredeti tervek szerint, ezáltal 
a 3 órás járatkimaradás 2,5 órára csökkenne. 
 

Bárdos István a Hamar úr által elmondottakat fogadni tudja. Hozzáteszi, a 
menetrendet ő is átnézte, így jól tudja mit, mivel lehet kiváltani. Kérdése, hogy a 
14.10-es és a 16.10-es járatok továbbra is fognak-e indulni?  
 

Hamar Tivadar válasza, hogy nem kerülnek megszüntetésre, csak lassú-járatként 
fognak közlekedni. Visszafelé is ugyanez a helyzet. 
 

Nyerges Tibor kéri a Volán képviselőit, hogy az általa felvetett 5-ös járatot 
érintő 7.25-ös busz visszaállítására vonatkozó kérdésére is adjanak választ, mert 
úgy gondolja, a felvetése teljesen jogos. A polgármester úrnak elmondja, 
szívesen részt vennének a bizottsági üléseken, ha erre vonatkozóan bármilyen 
jelzést kapnának. 
 

Benedek Mihály visszautasítja a kijelentést és nem ért egyet azzal, hogy nincs 
módjában a képviselőknek tudomást szerezni és részt venni a bizottsági 
üléseken. A képviselő úr kijelentése nem felel meg a valóságnak. 
 

Hamar Tivadar elmondja, a 7.25-kor az autóbuszállomásra induló járatot 17-20 
gyerek veszi igénybe, visszafelé pedig 8-9 gyerek utazik csak. Az 5.20-as járatot 
csak 1-2 ember veszi igénybe, a 13.45-ös járatot szintén 2-3 fő. Ezeknek a 
járatoknak a megszüntetésében nincs semmiféle politika, kimondottan a 
gazdaságossági számítások alapozzák meg a döntésüket.  
 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 3 nem, 2 tartózkodás mellett 
megalkotja  

Ózd Város Önkormányzatának 
29/2007.(XII.20.) számú rendeletét  

a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása 
alapján, annak végrehajtására Ózd város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § 
 
(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben  

a./  a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb    170,- Ft/db 
 
b./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 

egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb   1.370,- Ft/db 
 
c./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.785,- Ft/db 
 
d./  a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb   2.720,- Ft/db 
 
e./  a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes  

összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb   1.855,- Ft/db 
 
f./  a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb  2.395,- Ft/db 
 
g./  a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb  3.720,- Ft/db 
 
h./  a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 

érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb   3.215,- Ft/db 
 
i./  a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 

érvényes kombinált összvonalas havi bérlet 
ára legfeljebb       4.620,- Ft/db 

 
j./  a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes  

kombinált összvonalas félhavi bérlet ára 
legfeljebb       2.325,- Ft/db 

 
k./  a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes kombinált összvonalas félhavi bérlet  
ára legfeljebb       3.015,- Ft/db 

 
l./  a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára 
legfeljebb       1.125,- Ft/db 

 
m./  a hó 1. napjától a következő hó 5.  napjáig  

érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi 
bérlet ára legfeljebb      1.400,- Ft/db 
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(2) A teljesárú vonaljegy a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon 
egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül. 
 
(3) Az egyvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatok 
közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton tarifahatáron való átutazással 
nem járó utazásokra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.  
 
Tarifahatárok: 
 
- Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló, 
- Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló, 
- Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló, 
- Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló. 
 
(4) A kétvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül 
a bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán érvényes 
Ózd város közigazgatási határán belül. 
 
(5) Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz 
azonos megállói között más jelzéssel érvényesített egy- vagy kétvonalas bérlet is 
érvényes Ózd város közigazgatási határán belül. 
 
(6) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által 
üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényes Ózd város közigazgatási határán 
belül.  
 
(7) A kombinált tanuló-, nyugdíjas és összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. 
által üzemeltetett helyi és helyközi járatokra egyaránt érvényes Ózd város 
közigazgatási határán belül.  
 
(8) A Borsod Volán Zrt. az általa közzétett utazási feltételekben foglaltak 
teljesítése esetén a bérletek árát részben vagy egészben – kezelési költség 
felszámítása mellett – visszafizeti. 
 

2. § 
 
(1) A poggyász és élő állat szállítás feltételeit a Borsod Volán Zrt. által közzétett 
utazási feltételek tartalmazzák. 
 

3. § 
 
(1) A Borsod Volán Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett 
járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz. 
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(2) 1.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazási feltételek megsértésével 
kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszban, továbbá a 
járművet beszennyezi. 
 
(3) 3.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazás alkalmával érvényes utazási 
igazolványt nem tud felmutatni, illetve olyan bérletigazolvánnyal 
(diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a 
bérletigazolvány (diákigazolvány) száma nincs feltüntetve. A pótdíjat a 
menetdíjon felül kell megfizetni. A bérletjegyek  utólagos bemutatását a Borsod 
Volán Zrt. nem fogadja el. 
 
(4) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az (2)-(3) bekezdésekben meghatározott 
fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 
 

4. § 
 
(1) Az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott díjak és a 3. §-ban meghatározott 
pótdíjak az általános fogalmi adót is tartalmazzák. 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba, egyidejűleg Ózd város 
Önkormányzatának a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról szóló 
27/2006. (XII.22.) számú rendelete hatályát veszti. 
 

-.-.- 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a Centeri járat ügyében tett és elhangzott 
módosítási javaslattal együtt a határozati javaslat 3/A pontjának elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 4 nem, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza: 

 
312/SzÜ. 277/KH/2007.(XII. 19.) számú Határozat 

 
Tárgy: Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. 

között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítása 

 
A Képviselőtestület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. 
(jelenleg BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város 
közigazgatási területére vonatkozóan 2004. december 22-én kötött 
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
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A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. – jelen határozat 1. és 2. számú 
mellékleteit képező – menetrendi javaslatait elfogadja, és a 2004. évi XXXIII. 
törvény 9. §. (5) bekezdése figyelembevételével hozzájárul a közszolgáltatási 
szerződés – annak melléklete – módosításához.   
 
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
A szerződéskötés előkészítéséért: PH. Műszaki Ügyosztály vezetője 
Határidő: azonnal ill. értelemszerűen 
 
 

277/KH/2007. (XII. 19.) sz. Határozat 1. sz. melléklete 
 

„1’ Ózd Kórház – Vasútállomás viszonylatban: 
 

17.00 helyett   16.53 naponta 
 
„1M” Autóbusz-állomás – Pázmány u. viszonylatban: 
 
 16.30 helyett  16.25 szabadnapok kivételével naponta 
 16.40 helyett  16.30 szabadnapok kivételével naponta 
 
„2A” Autóbusz-állomás – Bibó u. viszonylatban: 
 
 16.45 helyett  16.35 szabadnapok kivételével naponta 
 
„2B” Bibó u. – Vasútállomás viszonylatban 
 
 16.55 ill. 17.00 helyett 16.47 szabadnapok kivételével naponta 
 
„2B” Vasútállomás – Ruhagyár viszonylatban 
 
 9.45 helyett    9.55 munkaszüneti napok kivételével naponta 
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MUNKANAPOS JÁRAT KORLÁTOZÁSOK:     277/KH/2007. (XII. 19.) sz. határozat 2. sz. melléklete 
           Érvényes: 2008. január 01-jétől 
 

Vonal Járat Vkód Kj Ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 
9660 434 2B M 14.55 Ruhagyár Vasútállomás 15.12 -1,4 -355,6 Autóbuszállomásig közlekedik. Eljutás a 4-as 

vonalon közlekedő járattal. 
9660 543 1 M 15.30 Vasútállomás Autóbuszállomás 15.33 -1,4 -355,6 Megszűnik. Eljutás a 8-as vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 82 2B I 7.20 Bibó I. út Vasútállomás 7.33 -1,4 -260,4 Megszűnik. Eljutás a 4-as vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 467 1 I 7.33 Vasútállomás Autóbuszállomás 7.36 -1,4 -260,4 Megszűnik. Eljutás a 7-as vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 731 4 M 5.00 Autóbuszállomás Új köztemető 5.15 -4,7 -1139,8 Megszűnik. Eljutás a 4.45 órakor induló 

járattal. 
9660 646 4 M 5.20 Új köztemető Autóbuszállomás 5.35 -4,7 -1139,8 Megszűnik. Eljutás az 5.00 órakor induló 

járattal. 
9660 1139 2A M 6.10 Autóbuszállomás Ruhagyár 6.25 -4,3 -1092,2 Megszűnik. Eljutás az 6.10 órakor induló 2-es 

járattal. 
9660 1296 2 M 6.25 Ruhagyár Kórház 6.45 -5,9 -1498,6 Megszűnik. Eljutás az 6.20 és 6.30 órakor 

induló 2-es járatokkal. 
9660 333 2 I 6.50 Kórház Ruhagyár 7.10 -5,9 -1097,4 Megszűnik. Eljutás a 6.45 és 7.00 órakor 

induló 2-es járatokkal. 
9660 Új 2A I 7.00 Autóbuszállomás Ruhagyár 7.13 +4,3 +799,8 Új járat. 
9660 1094 2B M 6.10 Ruhagyár Vasútállomás 6.27 -1,4 -355,6 Autóbuszállomásig közlekedik. Eljutás a 8A 

vonalon közlekedő járattal. 
9660 455 1 M 6.30 Vasútállomás Autóbuszállomás 6.33 -1.4 -355,6 Megszűnik. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 152 2B M 9.10 Ruhagyár Autóbuszállomás 9.27 -1.4 -355,6 Megszűnik. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 309 2B M 9.55 Vasútállomás Ruhagyár 10.12 -5,7 -1447,8 Megszűnik. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 1068 2B M 11.10 Ruhagyár Vasútállomás 11.27 -5,7 -1447,8 Megszűnik. Eljutás a 11.00 órakor induló 2-es 

vonalon közlekedő járattal. 
9660 Új 1 M 11.25 Autóbuszállomás Vasútállomás 11.28 +1,4 +355,6 Új járat. 
9660 1116 2B M 13.20 Bibó I. út Vasútállomás 13.33 -4,9 -1244,6 Megszűnik. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 
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járattal az aut.áll.-ról. 
9660 Új 2A M 13.20 Bibó I. út Autóbuszállomás 13.30 +3,5 +889,0 Új járat. 
9660 1029 2B M 13.45 Vasútállomás Ruhagyár 14.02 -5,7 -1447,8 Megszűnik. 
9660 Új 2A M 13.45 Autóbuszállomás Ruhagyár 14.00 +4,3 +1092,2 Új járat. 
9660 2146 2B M 14.10 Ruhagyár Vasútállomás 14.27 -5,7 -1447,8 Megszűnik. 
9660 Új 2A M 14.10 Ruhagyár Autóbuszállomás 14.23 +4,3 +1092,2 Új járat. Eljutás a Vasútállomásra 4-as vonalon 

közlekedő járattal. 
9660 465 1 M 14.28 Vasútállomás Autóbuszállomás 14.31 -1,4 -355,6 Megszűnik. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 446 1 M 8.15 Kórház Vasútállomás 8.23 -3,2 -812,8 Megszűnik. 
9660 441 1 M 8.30 Vasútállomás Kórház 8.38 -3,2 -812,8 Megszűnik. Eljutás a 4-es illetve a 2-es 

vonalon közlekedő járatokkal. 
9660 442 1 M 9.20 Kórház Vasútállomás 9.28 -3,2 -812,8 Megszűnik. Eljutás a 9.10 órakor induló 2-es 

és a 9.25 órakor induló 22-es járattal. 
9660 461 1 M 10.30 Vasútállomás Kórház 10.38 -3,2 -812,8 Megszűnik. Eljutás a 4-es és 2-es vonalon 

közlekedő járatokkal. 
9660 464 1 M 11.20 Kórház Vasútállomás 11.28 -3,2 -812,8 Megszűnik. Eljutás a 11.10 órakor induló 2-es 

és a 11.25 órakor induló 1-es járattal. 
9660 459 1 M 12.30 Vasútállomás Autóbuszállomás 12.33 -1,4 -355,6 Megszűnik. Eljutás a 8-as vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 440 1 M 13.25 Kórház Vasútállomás 13.33 -3,2 -812,8 Megszűnik. 
9660 Új 1A M 13.25 Kórház Autóbuszállomás 13.28 +1,8 +457,2 Új járat. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 449 1 M 14.28 Vasútállomás Kórház 14.36 -3,2 -812,8 Megszűnik. Eljutás a 8-as vonalon közlekedő 

járatokkal. 
9660 Új 1M M 14.28 Autóbuszállomás Mogyorósvölgy 14.33 +1,8 +457,2 Új járat. 
9660 1008 2B M 5.55 Bibó I. út Vasútállomás 6.08 -4,9 -1244,6 Megszűnik. 
9660 Új 2A M 5.55 Bibó I. út Autóbuszállomás 6.05 +3,5 +889,0 Új járat. Eljutás a 4-es vonalon közlekedő 

járatokkal a vá-ra. 
9660 445 1 M 6.10 Vasútállomás Kórház 6.18 -3,2 -812,8 Megszűnik. Eljutás a 4-es vonalon közlekedő 

járattal az aut.áll-ra 
9660 Új 1A M 6.17 Autóbuszállomás Kórház 6.22 +1,8 +457,2 Új járat. 
9660 161 5 I 13.45 Autóbuszállomás Autóbuszállomás 13.55 -3,6 -669,6 Megszűnik. 
9660 545 33A M 18.10 Autóbuszállomás Center 18.28 -8,7 -2209,8 Megszűnik. 
9660 590 33 M 18.10 Center sm Autóbuszállomás 18.29 -8,7 -2209,8 Megszűnik. 
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9660 163 5 M 14.30 Autóbuszállomás Autóbuszállomás 14.40 -3,6 -914,4 Megszűnik. 
9660 427 26 M 18.10 Autóbuszállomás Somsály 18.29 -7,4 -1879,6 Megszűnik. 
9660 410 26 M 18.35 Somsály Autóbuszállomás 18.54 -7,4 -1879,6 Megszűnik. 
9660 905 7 M 18.26 Autóbuszállomás Szenna 18.39 -4,3 -1092,2 Megszűnik. 
9660 906 7 M 19.00 Szenna Autóbuszállomás 19.13 -4,3 -1092,2 Megszűnik. 
9660 915 7 M 4.55 Autóbuszállomás Szenna 5.08 -4,3 -1092,2 Megszűnik. 
9660 866 7 M 5.15 Szenna Autóbuszállomás 5.28 -4,3 -1092,2 Megszűnik. 
9660 1330 1A T 6.50 Kórház Autóbuszállomás 6.55 -1,8 -122,4 Megszűnik. 
9660 697 4 M 15.30 Autóbuszállomás Új köztemető 15.45 -4,7 -1193,8 Megszűnik. 
9660 686 4 M 16.00 Új köztemető Autóbuszállomás 16.15 -4,7 -1193,8 Megszűnik. 
9660 17 1A M 17.20 Autóbuszállomás Kórház 17.25 -1,8 -457,2 Megszűnik. 
9660 18 1A M 18.20 Kórház Autóbuszállomás 18.25 -1,8 -457,2 Megszűnik. 
9660 49 1A M 15.30 Autóbuszállomás Kórház 15.35 -1,8 -457,2 Megszűnik. 
9660 462 1 M 16.25 Kórház Vasútállomás 16.33 -3,2 -812,8 Megszűnik. 
9660 Új 1 M 16.35 Autóbuszállomás Vasútállomás 16.38 +1,4 +355,6 Új járat. 
9660 471 1 M 18.30 Vasútállomás Kórház 18.38 -3,2 -812,8 Megszűnik. 
9660 Új 1 M 18.30 Vasútállomás Autóbuszállomás 18.33 +1,4 +355,6 Új járat. 
9660 456 1 M 19.20 Kórház Vasútállomás 19.28 -3,2 -812,8 Megszűnik. 
9660 Új 1 M 19.25 Autóbuszállomás Vasútállomás 19.28 +1,4 +355,6 Új járat. 
9660 553 33 M 14.20 Autóbuszállomás Center 14.39 -8,7 -2209,8 Megszűnik. 
9660 570 33A M 15.30 Center Autóbuszállomás 15.48 -8,7 -2209,8 Megszűnik. 
9660 187 5 M 5.20 Autóbuszállomás Autóbuszállomás 5.30 -3,6 -914,4 Megszűnik. 
9660 985 33 M 5.20 Autóbuszállomás Center 5.39 -9,2 -2336,8 Megszűnik. 
9660 564 33 M 6.10 Center Autóbuszállomás 6.29 -9,2 -2336,8 Megszűnik. 
9660 603 33 M 13.20 Autóbuszállomás Center 13.39 -9,2 -2336,8 Megszűnik. 
9660 602 33 M 14.10 Center Autóbuszállomás 14.29 -9,2 -2336,8 Megszűnik. 
9660 415 26 M 15.40 Autóbuszállomás Somsály 15.59 -7,4 -1879,6 Megszűnik. 
79 238 R27 M 16.00 Somsály Autóbuszállomás 16.10 -7,4 -1879,6 Megszűnik. 
9660 151 5 I 7.25 Autóbuszállomás Autóbuszállomás 7.35 -3,6 -669,6 Megszűnik. 

A felsorolt munkanapos járat korlátozások mellett indokoltnak látjuk az alábbi járatok indulási idejének módosítását végrehajtani: 
9660/22 Autóbuszállomás-Március 15 út-Ruhagyár autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Ruhagyár viszonylatban a munkanapokon 9.20 órakor induló járatot 9.25 órakor tervezzük 
közlekedtetni. 
9660/20 Autóbuszállomás-Gyújtó tér-Ruhagyár-Szentsimon autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Szentsimon viszonylatban a munkanapokon 9.55 órakor induló járatot 10.00 órakor tervezzük 
közlekedtetni. 
9660/33 Autóbuszállomás-Center,Salakfeldolgozó autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Salakfeldolgozó viszonylatban a munkanapokon 17.25 órakor induló járatot 17.40 órakor tervezzük 
közlekedtetni. 
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SZABADNAPOS JÁRAT KORLÁTOZÁSOK: 
Vonal Járat Vkód Kj Ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 205 2A O 5.25 Autóbuszállomás Ruhagyár 5.40 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 1320 2A O 6.10 Ruhagyár Autóbuszállomás 6.25 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 321 2A O 6.25 Autóbuszállomás Bibó I. út 6.35 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 322 2A O 6.35 Bibó I. út Autóbuszállomás 6.45 -3,5 -157,5 Megszűnik. 
9660 1116 2B O 13.20 Bibó I. út Vasútállomás 13.33 -4,9 -220,5 Megszűnik. 
9660 Új 2A O 13.20 Bibó I. út Autóbuszállomás 13.23 +3,5 +157,5 Új járat. 
9660 1029 2B O 13.45 Vasútállomás Ruhagyár 14.02 -5,7 -256,5 Megszűnik. 
9660 Új 2A O 13.45 Autóbuszállomás Ruhagyár 14.00 +4,3 +193,5 Új járat. 
9660 2146 2B O 14.10 Ruhagyár Vasútállomás 14.27 -5,7 -256,5 Megszűnik. 
9660 Új 2A O 14.10 Ruhagyár Autóbuszállomás 14.23 +4,3 +193,5 Új járat. Eljutás a Vasútállomásra 4-as 

vonalon közlekedő járattal. 
9660 1009 2B O 14.30 Vasútállomás Bibó I. út 14.43 -4,6 -207,0 Megszűnik. 
9660 Új 2A O 14.30 Autóbuszállomás Bibó I. út 14.40 +3,2 +144,0 Új járat. 
9660 139 1M O 10.00 Autóbuszállomás Mogyorósvölgy 10.05 -1,8 -81,0 Megszűnik. 
9660 81 2A O 6.45 Autóbuszállomás Ruhagyár 7.00 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 308 2A O 7.00 Ruhagyár Autóbuszállomás 7.15 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 179 1A O 9.20 Autóbuszállomás Kórház 9.25 -1,8 -81,0 Megszűnik. 
9660 16 1A O 10.00 Kórház Autóbuszállomás 10.05 -1,8 -81,0 Megszűnik. 
9660 1135 2A O 11.25 Autóbuszállomás Bibó I. út 11.35 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 452 2A O 11.45 Bibó I. út Autóbuszállomás 11.55 -3,5 -157,5 Megszűnik. 
9660 207 2A O 7.30 Autóbuszállomás Bibó I. út 7.40 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 132 2A O 7.45 Bibó I. út Autóbuszállomás 7.55 -3,5 -157,5 Megszűnik. 
9660 53 2A O 8.35 Autóbuszállomás Ruhagyár 8.50 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 152 2B O 9.10 Ruhagyár Vasútállomás 9.27 -5,7 -256,5 Megszűnik. 
9660 309 2B O 9.55 Vasútállomás Ruhagyár 10.12 -5,7 -256,5 Megszűnik. 
9660 1068 2B O 11.10 Ruhagyár Vasútállomás 11.27 -5,7 -256,5 Megszűnik. 
9660 Új 1 O 11.25 Autóbuszállomás Vasútállomás 11.28 +1,4 +63,0 Új járat. 
9660 446 1 O 8.15 Kórház Vasútállomás 8.23 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 441 1 O 8.30 Vasútállomás Kórház 8.38 -3,2 -144,0 Megszűnik. Eljutás a 4-es illetve a 2-es 

vonalon közlekedő járatokkal. 
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9660 442 1 O 9.20 Kórház Vasútállomás 9.28 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 461 1 O 10.30 Vasútállomás Kórház 10.38 -3,2 -144,0 Megszűnik. Eljutás a 4-es és 2-es vonalon 

közlekedő járatokkal. 
9660 464 1 O 11.20 Kórház Vasútállomás 11.28 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 459 1 O 12.30 Vasútállomás Kórház 12.38 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 50 1A O 12.38 Kórház Autóbuszállomás 12.43 -1,8 -81,0 Megszűnik. 
9660 440 1 O 13.25 Kórház Vasútállomás 13.33 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 Új 1A O 13.25 Kórház Autóbuszállomás 13.28 +1,8 +81,0 Új járat. Eljutás a 22-es vonalon közlekedő 

járattal. 
9660 449 1 O 14.28 Vasútállomás Kórház 14.36 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 Új 1M O 14.28 Autóbuszállomás Mogyorósvölgy 14.33 +1,8 +81,0 Új járat. 
9660 905 7 O 18.26 Autóbuszállomás Szenna 18.39 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 906 7 O 19.00 Szenna Autóbuszállomás 19.13 -4,3 -193,5 Megszűnik. 
9660 1008 2B O 5.55 Bibó I. út Vasútállomás 6.08 -4,9 -220,5 Megszűnik. 
9660 Új 2A O 5.55 Bibó I. út Autóbuszállomás 6.05 +3,5 +157,5 Új járat. Eljutás a 4-es vonalon közlekedő 

járatokkal a vá-ra. 
9660 445 1 O 6.10 Vasútállomás Kórház 6.18 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 Új 1A O 6.17 Autóbuszállomás Kórház 6.22 +1,8 +81,0 Új járat. 
9660 49 1A O 15.30 Autóbuszállomás Kórház 15.35 -1,8 -81,0 Megszűnik. 
9660 462 1 O 16.25 Kórház Vasútállomás 16.33 -3,2 144,0 Megszűnik. 
9660 Új 1 O 16.35 Autóbuszállomás Vasútállomás 16.38 +1,4 +63,0 Új járat. 
9660 471 1 O 18.30 Vasútállomás Kórház 18.38 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 Új 1 O 18.30 Vasútállomás Autóbuszállomás 18.33 +1,4 +63,0 Új járat. 
9660 456 1 O 19.20 Kórház Vasútállomás 19.28 -3,2 -144,0 Megszűnik. 
9660 Új 1 O 19.25 Autóbuszállomás Vasútállomás 19.28 +1,4 +63,0 Új járat. 
9660 159 5 O 9.35 Autóbuszállomás Autóbuszállomás 9.45 -3,6 -162,0 Megszűnik. 

A felsorolt szabadnapos járat korlátozások mellett indokoltnak látjuk az alábbi járatok indulási idejének módosítását végrehajtani: 
9660/22 Autóbuszállomás-Március 15 út-Ruhagyár autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Ruhagyár viszonylatban a szabadnapokon 9.20 órakor 
induló járatot 9.25 órakor tervezzük közlekedtetni. 
9660/20 Autóbuszállomás-Gyújtó tér-Ruhagyár-Szentsimon autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Szentsimon viszonylatban a szabadnapokon 
9.55 órakor induló járatot 10.00 órakor tervezzük közlekedtetni. 
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MUNKASZÜNETINAPOS JÁRAT KORLÁTOZÁSOK: 
Vonal Járat Vkód Kj Ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 440 1 + 13.25 Kórház Vasútállomás 13.33 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 Új 1A + 13.25 Kórház Autóbuszállomás 13.30 +1,8 +120,6 Új járat. 
9660 449 1 + 14.28 Vasútállomás Kórház 14.36 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 Új 1 + 15.00 Autóbuszállomás Kórház 15.05 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 387 1A + 8.30 Autóbuszállomás Kórház 8.35 -1,8 -120,6 Megszűnik. 
9660 134 1A + 9.00 Kórház Autóbuszállomás 9.05 -1,8 -120,6 Megszűnik. 
9660 1008 2B + 5.55 Bibó I. út Vasútállomás 6.08 -4,9 -328,3 Megszűnik. 
9660 Új 2A + 5.55 Bibó I. út Autóbuszállomás 6.05 +3,5 +234,5 Új járat. 
9660 447 1 + 6.30 Vasútállomás Kórház 6.38 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 122 1A + 6.45 Kórház Autóbuszállomás 6.50 -1,8 -120,6 Megszűnik. 
9660 122 1A + 6.45 Kórház Autóbuszállomás 6.50 -1,8 -120,6 Megszűnik. 
9660 91 1A + 7.40 Autóbuszállomás Kórház 7.45 -1,8 -120,6 Megszűnik. 
9660 446 1 + 8.15 Kórház Vasútállomás 8.23 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 441 1 + 8.30 Vasútállomás Kórház 8.38 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 442 1 + 9.20 Kórház Vasútállomás 9.28 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 461 1 + 10.30 Vasútállomás Kórház 10.38 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 464 1 + 11.20 Kórház Vasútállomás 11.28 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 Új 1 + 11.25 Autóbuszállomás Vasútállomás 11.28 +1,4 +93,8 Új járat. 
9660 271 20 + 11.30 Autóbuszállomás Szentsimon 11.50 -7,0 -469,0 Megszűnik. 
9660 282 20 + 11.55 Szentsimon Autóbuszállomás 12.15 -7,0 -469,0 Megszűnik. 
9660 8243 2 + 11.30 Kórház Ruhagyár 11.57 -5,9 -395,3 Megszűnik. 
9660 8042 2 + 12.00 Ruhagyár Kórház 12.27 -5,9 -395,3 Megszűnik. 
9660 Új 20 + 11.30 Kórház Szentsimon 12.03 +8,8 +589,6 Új járat. 
9660 Új 20 + 12.05 Szentsimon Kórház 12.32 +8,8 +589,6 Új járat. 
9660 263 1A + 16.20 Autóbuszállomás Kórház 16.25 -1,8 -120,6 Megszűnik. 
9660 462 1 + 16.25 Kórház Vasútállomás 16.33 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 Új 1 + 16.35 Autóbuszállomás Vasútállomás 16.38 +1,4 +93,8 Új járat. 
9660 471 1 + 18.30 Vasútállomás Kórház 18.38 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 Új 1 + 18.30 Vasútállomás Autóbuszállomás 18.33 +1,4 +93,8 Új járat. 
9660 456 1 + 19.20 Kórház Vasútállomás 19.28 -3,2 -214,4 Megszűnik. 
9660 Új 1 + 19.25 Autóbuszállomás Vasútállomás 19.28 +1,4 +93,8 Új járat. 

 



 25

A felsorolt munkaszüneti napos járat korlátozások mellett indokoltnak látjuk az alábbi járatok indulási idejének módosítását 
végrehajtani: 
9660/22 Autóbuszállomás-Március 15 út-Ruhagyár autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Ruhagyár viszonylatban a 
munkaszüneti napokon 9.20 órakor induló járatot 9.25 órakor tervezzük közlekedtetni. 
 
9660/20 Autóbuszállomás-Gyújtó tér-Ruhagyár-Szentsimon autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Szentsimon 
viszonylatban a munkaszüneti napokon 9.55 órakor induló járatot 10.00 órakor tervezzük közlekedtetni. 
9660/7 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna autóbuszvonalon Autóbuszállomás-Szenna viszonylatban a munkaszüneti 
napokon 6.00 órakor induló járatot 6.10 órakor, illetve Szenna-Autóbuszállomás viszonylatban 6.20 órakor induló járatot 
6.25 órakor tervezzük közlekedtetni. 
 
Lakossági igény miatt a 22 Autóbuszállomás-Március 15. út-Ruhagyár autóbuszvonalon az Autóbuszállomásról 
munkanapokon 6.40, illetve szabad-és munkaszüneti napokon 6.45 órakor induló járatokat naponta egységesen 6.35 órakor 
kérik közlekedtetni. 
Ezen túlmenően a Ruhagyártól 21.15 órakor induló járat, igény alapján 21.10 órakor indulhatna. 
 
Az 1A Autóbuszállomás-Kórház autóbuszvonalon a Kórháztól naponta 9.00 órakor közlekedő járat 8.45 órakor, a 
munkaszüneti napok kivételével naponta 10.00 órakor induló járat 9.45 órakor induljon. 
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-.-.- 
 
Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontok 
előterjesztője. 

 
4.) napirend 

 
Ózd Város Önkormányzatának …/2007.(…) számú rendelet-tervezete Ózd 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/1995.(VIII.01.) számú rendeletének módosításáról 
 
Benedek Mihály elmondja, a december 13-i testületi ülésen levették napirendről 
a személyi kérdésekre vonatkozó előterjesztést, és akkor jelezte, hogy egy 
Szervezeti és Működési Szabályzatot érintő javaslatot fog - egyeztetve azt a 
Közigazgatási Hivatallal - a testület elé terjeszteni. Kéri, támogassák a 
javaslatot. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadásának jogi akadályát nem látta. A Bizottság 
egyhangúlag javasolja a módosító indítvány elfogadását. 
 
Fazekas Zoltán kérdése – mivel kiosztásos anyagról van szó és jelentős 
módosítást tartalmaz -, az anyag szerint megfogalmazott megfelelő végzettség 
mit takar?  
 
dr. Almási Csaba válasza, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 8. §-
a szabályozza a kérdést, mely szerint állam- és jogtudományi egyetemi vagy 
államigazgatási főiskolai végzettség, két éves köztisztviselői gyakorlat és 
szakvizsga vagy az alóli mentesítéssel tölthető be a jegyzői állás. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
30/2007.(XII.20.) számú rendeletét 

Ózd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 21/1995.(VIII.01.) számú rendeletének módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/1995.(VIII.01.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiakban 
módosul 
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1. § 
 

A Rendelet 58. § (12) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„(12) A jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző, kivételes esetben az 
aljegyző hiányában vagy ha az aljegyző munkáját tartós akadályoztatás miatt 
végezni nem tudja, a Képviselő-testület által határozott időre megbízott, a 
jegyzői állás betöltéséhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező hivatalon 
belüli köztisztviselő helyettesíti.” 

2. § 
 

Ezen Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

5.) napirend 
 
Javaslat az Ózd Vasvár úti 7283/1 és 7283/2 hrsz-ú területek telekhatárának 
rendezésére 
 
(Bereczki Lászlóné a napirend tárgyalása közben megérkezett) 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a javaslatot megtárgyalta 
és figyelembe véve az ingatlanforgalmi szakértő véleményét, valamint a 
területen kialakult ingatlanárakat, a területrész értékesítési árát 2.200 E Ft/ÁFA 
összegben javasolják meghatározni. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a 2.200 E Ft/ÁFA értékesítési ár és az 
előterjesztésben található B változat alapján az 1,833333 Ft + ÁFA értékben 
történő értékesítés elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal együtt 22 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

98/SzÜ. 278/KH/2007.(XII.19.) számú Határozat 
 
Tárgy:  Az Ózd, Vasvár úti 7283/1 és 7283/2 hrsz-ú területek telekhatárának 

rendezése 
 
A Képviselőtestület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselőtestület hozzájárul a PIRAMIS Kft. tulajdonát képező 7283/1 és az 
Önkormányzat tulajdonát képező 7283/2 hrsz-ú ingatlanok telekhatár 
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rendezéséhez. A telekhatár rendezést követően a 7283/1 hrsz-ú ingatlan területe 
1000 m2-ről 1136 m2-re növekszik, ugyanakkor a 7283/2 hrsz-ú ingatlan területe 
6331 m2-ről 6195 m2-re csökken.  
 
A Képviselőtestület a 136 m2 területrész értékesítési árát 2.200.000,- Ft + 
440.000,- Ft ÁFA = 2.640.000,- Ft összegben határozza meg.  
 
Egyidejűleg a PIRAMIS Kft. által elvégzett közterület korszerűsítési, felújítási 
munkák értékét 1.833.333,- Ft + 366.667,- Ft ÁFA = 2.200.000,- Ft összegben 
fogadja el. 
 
Az adásvételi szerződés aláírására, illetve a kivitelezési számla kiegyenlítésére a 
Polgármestert hatalmazza fel.  
 
Felelős: Polgármester 
  előkészítésért: Műszaki Ügyosztály 
         Vagyongazd. és Váll. Ügyosztály 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére: 2008. január 31. 

kivitelezési számla kiegyenlítésére: adásvételi szerződés megkötését 
követően értelemszerűen  

 
6.) napirend 

 
Javaslat az új Közgazdasági Szakközépiskola építéséhez szükséges TIGÁZ Zrt. 
tulajdonában lévő terület tulajdonjogának megszerzésére 
 
Benedek Mihály tájékoztatja a testületet a birtokába jutott legújabb 
információkról. A Kormány egyedi döntést hozott, hogy az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium alfejezetében lévő pénzösszegből 500 M Ft-ot 
biztosítanak az iskola felépítéséhez, így 300 M Ft-ra fog az önkormányzat 
pályázatot benyújtani. Az 500 M Ft még az ünnepek előtt a hivatal számlájára 
fog kerülni, amelyet kizárólag az iskola építésére lehet felhasználni. Kéri, 
támogassák a javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, ő maga is érdeklődött volna, hogyan áll a 
beruházáshoz szükséges pályázati és egyéb források megteremtésének ügye. 
Kérdése a telekrendezéshez illetve felvásárláshoz kapcsolódik, hogy mely 
kiadási oldalon fog jelentkezni az ezzel kapcsolatos összeg az önkormányzatnál. 
Várható több ilyen jellegű kiadás is, valamint az így megvásárolt területek 
rendezése, a parkoló kialakítása kinek a számláját fogja terhelni? Belefér a 
pályázatba vagy egyéb önkormányzati feladat lesz? Nem derül ki számára az 
sem, hogy a tervezett parkolót honnan lehet megközelíteni, mert a tervek szerint 
az épület a teljes utcafrontot beépíti. 
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Erdősi János ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyetért a határozati javaslatban meghatározott 2500 Ft/m2 + 
ÁFA árral azzal, hogy a korábban elővásárlási jog gyakorlására biztosított 5 M 
Ft-os keretből kerüljön finanszírozásra. A bejárat kérdése a bizottság ülésén is 
felvetődött. Az előterjesztéshez mellékelt rajzon a satírozott terület felső részén 
található egy dufart, amelyen keresztül a parkoló megközelíthető minden 
nehézség nélkül.  
 
Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a tervek az Ózdi honlapon 
megtekinthetők. Hozzáteszi, a bekerülési költségbe belefér a parkoló, tehát a 
kialakítása is részét képezi annak az összegnek, amit az iskolára fordítanak. Így 
nem gerjeszt további kiadásokat a költségvetésben. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

454/SzÜ. 279/KH/2007.(XII.19.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az új Közgazdasági Szakközépiskola építéséhez szükséges TIGÁZ Zrt. 

tulajdonában lévő terület tulajdonjogának megszerzése 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ózdi belterületi 5283 hrsz-ú, 
3069 m2 területű TIGÁZ Zrt. tulajdonában álló ingatlanból újonnan kialakítandó 
5283/1 hrsz-ú, kb. 831 m2 területű ingatlan Ózd Város Önkormányzata részére 
megvásárlásra kerüljön 2.500,- Ft/m2+ÁFA vételáron a 2007. évi 
költségvetésben az elővásárlási jog gyakorlására biztosított 5 M Ft kiadási 
előirányzat terhére.   
A szerződés megkötésére a telekalakítás építéshatósági jóváhagyását követően, a 
konkrét területi adatok birtokában kerülhet sor. 
 
A Képviselő-testület az adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 
 
Felelős:  PH. Műszaki Ügyosztály vezetője 

 PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 
 PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője 

Határidő:  értelemszerűen 



 30

7.) napirend 
 
Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft-ből kivonásra kerülő korlátozottan forgalomképes 
víziközmű, valamint egyéb vagyonelemek vagyonkezelési feltételeinek 
meghatározására  
 
Benedek Mihály ismerteti, az előterjesztést a VÍZMŰ könyvvizsgálója 
áttekintette és az alábbi észrevételeket tette az előterjesztés indokolásához: az 1. 
oldal 3. bekezdés első mondatában: „a jegyzett tőkével arányosan” helyett „a 
jegyzett tőke leszállításával”; a 4. oldalon lévő indokolás 1. pontjában: „az Ózdi 
VÍZMŰ Kft. tőketartalékából” helyett „az Ózdi VÍZMŰ Kft. jegyzett tőke 
leszállításából”. A határozati javaslatot - mint előterjesztő – egy újabb ponttal 
kívánja kiegészíteni, mert ha áttanulmányozták a képviselők az anyagot 
láthatták, hogy a két ünnep közötti időszak vonatkozásában nem szabályozott az 
üzemeltetői feladatok ellátása: „3.) A határozat 2.) pontja alapján a Farkaslyuk 
Község Önkormányzatának átadásra kerülő víziközmű vagyon Ózdi VÍZMŰ 
Kft. saját tőkéjéből történő kivonás és a Farkaslyuk Község Önkormányzat 
részére történő birtokbaadás közötti időtartam alatt az Ózdi VÍZMŰ Kft. köteles 
– a zavartalan ivóvíz és szennyvízszolgáltatás érdekében – az üzemeltetői 
feladatainak eleget tenni.  Felelős: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője, 
határidő: értelemszerűen.” 
 
Boda István szerint a 3.) pont egy belső vita lezárását oldja meg. Elmondja, 
korrekt és alapos anyagot tarthatnak a képviselők a kezükben, amelyet év vége 
előtt, néhány nap alatt nem egyszerű elkészíteni. Mindezek után hozzáteszi, a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési 
és –üzemeltetési Bizottság a határozati javaslat A változatának elfogadását 
javasolja. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megvitatta és az elhangzott módosításokkal együtt egyhangúlag javasolják 
elfogadásra. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak az A változattal és a polgármester úr által tett 
kiegészítésekkel együtt a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

387/SzÜ. 280/KH/2007.(XII.19.) számú Határozat 
 

Tárgy: Az Ózdi VÍZMŰ Kft-ből kivonásra kerülő korlátozottan forgalomképes 
víziközmű, valamint egyéb vagyonelemek vagyonkezelési feltételeinek 
meghatározása 
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A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
1.) Ózd Város Önkormányzata az egészséges ivóvízellátás és közműves 

szennyvízelvezetés, mint kötelező önkormányzati közfeladat ellátásához 
kapcsolódóan, az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonáról, a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló többször módosított 25/1993. 
(XII.23.) számú önkormányzati rendelet III/A. Fejezete előírásai értelmében 
– a határozat 1. sz. mellékletét képező korlátozottan forgalomképes 
víziközmű vagyonra, valamint egyéb vagyonelemekre – vagyonkezelői 
jogot létesít és az Ózdi VÍZMŰ Kft-vel  kijelöléssel, ingyenesen, 2007. 
december 31-el a határozat 2. sz. mellékletében szereplő szerződésben 
meghatározott tartalommal Vagyonkezelési Szerződést köt határozatlan 
időtartamra. 
A vagyonkezelésbe adandó tárgyi eszközök vagyonátadási értékét az 
eszközök könyv szerinti bruttó értékének műszaki-tapasztalati adatokkal 
korrigált összegével megegyező értékben, azaz 427,73 M Ft-ban határozza 
meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős:  Polgármester 
 Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető 
 Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezető 
Határidő: 2008. január 31. 

 
2.) Az Ózdi VÍZMŰ Kft. saját tőkéjéből kivonásra kerülő víziközmű vagyont, 

valamint az Ózdi VÍZMŰ Kft. által a Farkaslyuk Községi Önkormányzat 
közigazgatási területén végrehajtott beruházásokat, felújításokat – a 
területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 13. §-a értelmében 
a két település között megkötött vagyonmegosztásra vonatkozó 
megállapodás 3.3 pontja alapján – Ózd Város Önkormányzata átadja 
Farkaslyuk Községi Önkormányzat részére. 
Felelős:  a birtokbaadásért: 
 PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezető 
 Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen, de legkésőbb 2008. január 31. 

 
3.) A határozat 2.) pontja alapján a Farkaslyuk Község Önkormányzatának 

átadásra kerülő víziközmű vagyon Ózdi VÍZMŰ Kft. saját tőkéjéből történő 
kivonás és a Farkaslyuk Község Önkormányzat részére történő birtokbaadás 
közötti időtartam alatt az Ózdi VÍZMŰ Kft. köteles – a zavartalan ivóvíz és 
szennyvízszolgáltatás érdekében – az üzemeltetői feladatainak eleget tenni. 

 Felelős: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 
 Határidő: értelemszerűen 
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 280/KH/2007. (XII. 19.) sz. határozat 1. sz. melléklete
   
   

KIMUTATÁS 
az Ózdi VÍZMŰ Kft. részére vagyonkezelésbe  

átadandó vagyon értékéről 
   
   

Ssz. Megnevezés Átadandó érték (eFt) 

1. Ivóvíztelep és egyéb építményei 6 098 

2. Ivóvízhálózat 143 760 

  Ivóvízszolgáltatáshoz használt 
eszközök összesen: 149 858 

3. Szennyvíztelep és egyéb építményei 43 418 

4. Szennyvíziszap szalagszűrőprés 11 627 

     - épület 2 874 

     - építmény 4 222 

     - gép 4 531 

5. Szennyvízhálózat 222 822 

  Szennyvízszolgáltatához használt 
eszközök összesen: 277 867 

Vagyonkezelésbe adandó vagyon 427 725 

   
Ó z d, 2007. december 12.  
 

280/KH/2007. (XII. 19.) sz. határozat 2. sz. melléklete 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött  
 
egyrészről: Ózd Város Önkormányzata (cím: 3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 
15350088 7511 32105, adószám: 15350088-2-05, képviseli: Benedek Mihály polgármester), 
továbbiakban mint Önkormányzat, 

másrészről: az Ózdi VÍZMŰ Kft. (cím: 3600 Ózd, 48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-
002514, KSH törzsszám: 11065261-4100-113-05, adószám: 11065261-2-05, képviseli: Varga 
Gyula ügyvezető), továbbiakban mint Vagyonkezelő között a 280/KH/2007.(XII.19) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 
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I. Megállapítások 

1.1 A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába 
tartoznak az 1. sz. mellékletben megnevezett víziközművek és a közművekhez 
kapcsolódó ingatlanok, valamint egyéb vagyonelemek. 

 
1.2 Az Ózdi VÍZMŰ Kft. a B.A.Z. Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg. 05-09-002514 

alatt bejegyzett 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság. 
 
1.3 A Vagyonkezelő a víziközművek üzemeltetésének követelményeiről szóló 21/2002. 

(IV.25.) KöViM számú rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkezik. 

II.  A szerződés célja 
2.1  Jelen szerződés rendelkezései szerint az Önkormányzat a szerződés időtartamára az 1. 

sz. mellékletben meghatározott korlátozottan forgalomképes és forgalomképes 
vagyontárgyakat, víziközműveket és ingatlanokat, valamint egyéb vagyonelemeket 
vagyonkezelés és üzemeltetés céljára a Vagyonkezelő rendelkezésére bocsátja azzal, 
hogy a Vagyonkezelő a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 8. §-ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. §-ában meghatározott közfeladatok – az egészséges 
ivóvízellátás, a szennyvizek összegyűjtése, tisztítása, a tisztított szennyvíz elvezetése, 
az összegyűjtött szennyvíz és a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezése – ellátása 
során, a saját vállalkozási tevékenysége körében üzemelteti, az Önkormányzat 
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett.  

 
2.2 A vagyonkezelésbe adásra az Ötv. 80/A. és 80/B §-ai, az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 105/A-105/D. §-ai, a Vtv. 10. § (1) – (2) 
bekezdései és az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonáról és vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló többször módosított 25/1993. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) III/A. Fejezete alapján kerül sor. 

 
III. A szerződés tárgya 
3.1 Az Önkormányzat tulajdonát képező, önkormányzati feladat ellátásához szükséges, 1. 

sz. mellékletben felsorolt közművagyonának és a közművekhez kapcsolódó 
ingatlanoknak, valamint egyéb vagyonelemeknek a vagyonkezelésbe adása.  

 
3.2 A szerződés tárgyát képezi az annak érvényességi ideje alatt az 1. sz. mellékletben 

felsorolt vízi közművek fejlesztése során – a tulajdonos beruházásában megvalósuló, és 
a tulajdonos által tulajdonba vett – közművagyon is. A jelen szerződés aláírását 
követően üzembe lépő vízi közmű rendszerbővítések, illetve új vízi közmű rendszerek 
vagyonkezelésbe adásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A leltár szerinti 
vagyonkezelésbe adásról a felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben 
rögzítésre kerül az átadott eszközök, művek átadáskori állapota, üzemképessége, 
vagyonértékelés szerinti értéke, esetlegesen a kapcsolódó földingatlanok adatai. Az 
alkalmazandó jegyzőkönyv mintát a 3. sz. melléklet, míg harmadik személy 
beruházásában megvalósuló létesítményekre vonatkozó mintát a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. 

 
3.3 A vagyonkezelésbe adott eszközök üzemeltetésével, felújításával, rekonstrukciójával, 

bővítésével kapcsolatos szabályok, a felek jogainak és kötelezettségeinek 
meghatározása. 

 
3.4 A vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása, az elszámolások rendjének 

meghatározása. 
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IV.  A közművek vagyonkezelésbe adása, a felek jogai és kötelezettségei  
 
4.1 Az Önkormányzat a vagyonkezelői jogot az Ötv. 80/A. § (5) bekezdés b) pontja és (6) 

bekezdése alapján ingyenes kijelöléssel adja át a Vagyonkezelőnek jelen szerződés 
időtartamára.  

 
4.2 A vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknek a szerződés megkötésekor érvényes 

átadási értékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
4.3 A Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 

közműveket, a közművekhez kapcsolódó ingatlanokat és egyéb vagyonelemeket 
vagyonkezelésbe veszi, gondoskodik az önkormányzati vagyonnal való szakszerű 
gazdálkodásról és a közműrendszerek üzemeltetéséről, a közüzemi szolgáltatás 
folyamatos teljesítéséről.  

 
4.4 A Vagyonkezelő a kezelésbe vont vagyonnal a szolgáltatási területén köteles 

gondoskodni a 2.1 pontban meghatározott közfeladatok ellátásáról, a vagyonkezelésbe 
vett víziközművek teljesítőképességének mértékéig.  

 
4.5 A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. A 

Vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot egyedül birtokolhatja. 
 
4.6 Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Vagyonkezelő részére a közművek működtetésére 

nézve mind a jelenleg meglévő és átadásra kerülő, mind a jövőben megépülő közművek 
vonatkozásában kizárólagos Vagyonkezelői jogot biztosít jelen szerződés időbeli 
hatálya alatt. 

 
4.7 A Vagyonkezelő gyakorolja a Vagyonkezelőt megillető, a Vagyonrendelet 13/B. § (7) 

bekezdésében részletezett jogokat és viseli a 13/B. § (8) bekezdésében foglalt terheket 
és kötelezettségeket. A Vagyonkezelő jogosult az önkormányzati törzsvagyonhoz 
tartozó víziközművek birtoklására, használatára és hasznok szedésére, azonban a 
vagyonkezelésbe vett vagyont, nem idegenítheti el, a Vagyonkezelői jogot, át nem 
ruházhatja, a vagyonkezelés gyakorlását másnak át nem engedheti, pénzbeli 
hozzájárulásként más gazdasági társaságba nem viheti, a vagyont meg nem terhelheti, 
más személy követelésének kielégítésére nem használhatja fel. A közművagyonra 
vonatkozó használat jogát, valamint az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát 
el nem idegenítheti, át nem adhatja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági 
társaságba nem viheti. A közművek működtetése során a legnagyobb gondossággal 
tartozik eljárni, a közművekkel rendeltetésszerűen gazdálkodni, köteles állagát megóvni. 
Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai 
szerint felel.  

 
4.8 Az Önkormányzat a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való rendelkezésre a 

Vagyonkezelővel történt előzetes egyeztetés alapján jogosult. A vagyonkezelésbe adott 
ingatlan értékesítése esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni az ingatlanon lévő 
víziközművek kiváltásáról, és az ehhez kapcsolódó szolgalmi jogok bejegyeztetéséről.  

 
4.9 A jelen vagyonkezelési szerződés alapján a Vagyonkezelő a kezelésre átvett ingatlanok 

tekintetében jelen szerződés alapján köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői 
jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.  

 
4.10 A Vagyonkezelő jelen szerződés hatálya alatt köteles tűrni az Önkormányzat, mint 

közművagyon tulajdonos a Vagyonrendelet 13/D. §-ában foglalt ellenőrzését. Az 
Önkormányzat az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános 
adatba, valamint a közművagyonra és a vagyonkezelésre, üzemeltetésre vonatkozó 
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adatba, okiratba betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. Az ellenőrzés során 
figyelembe kell venni a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit. 

 
4.11 Az Önkormányzat elsősorban a jelen szerződésben (6.1., 6.2., 6.3.,  7.7., 7.9. pontok) 

meghatározott negyedévenkénti, illetve évenkénti adatszolgáltatásokhoz, 
elszámolásokhoz és beszámoló készítéshez kapcsolódóan végzi a vagyonkezelés 
ellenőrzését, illetve szükség szerint eseti és célellenőrzéseket rendelhet el. A 
Vagyonkezelő tudomásul veszi és biztosítja, hogy az Önkormányzat képviselője az 5.2. 
pontban meghatározott felújítási-rekonstrukciós tervben szereplő munkák általa 
meghatározott körénél – különös tekintettel az amortizáció költséghatékony 
felhasználására – a Vagyonkezelő belső szabályzataiba, a megrendelés 
dokumentumaiba betekintsen, a megrendelés eljárási cselekményeinél jelen legyen.  

 

V.   A vagyonkezelésbe vett eszközök működtetése, a beruházásokkal, az 
üzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezések 

 
5.1  A Vagyonkezelő köteles a részére átadott közművek jó állagát fenntartani, az esedékes 

karbantartási feladatokat, a szükséges hibaelhárításokat, rekonstrukciókat, értéknövelő 
felújításokat elvégezni.  

 
5.2  Az Önkormányzat a Vagyonkezelő előterjesztése alapján a díj-jóváhagyás időszakában 

(legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig) dönt a következő évben 
szükséges rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkákról, azok várható anyagi 
kihatásairól. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elfogadott felújítási 
és rekonstrukciós munkák pénzügyi fedezetét a szolgáltatás díjába beépíti. Az éves 
rekonstrukciós-felújítási terv elfogadásakor meg kell határozni az előre nem tervezhető, 
eseményvezérelt munkák fedezetére elkülönített értékcsökkenést, melynek összegét a 
Vagyonkezelő javaslata alapján az Önkormányzat hagyja jóvá. 

 
5.3  A Vagyonkezelői tevékenység együtt jár – az 5.6 pontban meghatározottak kivételével – 

a vagyonkezelésbe vett vagyon pótlására, rekonstrukciójára és felújítására irányuló 
közműberuházások kizárólagos bonyolításával.  

 
5.4 Az 5.2 pontban meghatározott rekonstrukciós és értéknövelő felújítások forrása az 1. 

sz. mellékletben szereplő eszközök után a Vagyonkezelő által elszámolt amortizáció.  
 Amennyiben a Vagyonkezelő által szükségesnek, indokoltnak vagy az Önkormányzat 

által igényeltnek tartott munkák összege előre láthatóan meghaladják az elszámolható 
halmozott amortizáció összegét, úgy a munkák elvégzésére akkor kerülhet sor, ha a 
költségek fedezetéről az Önkormányzat gondoskodik. 
Amennyiben az év során nem tervezett, eseményvezérelt felújítási-rekonstrukciós 
munka merül fel, amelyre az 5.2. pont szerint elkülönített, az adott év végéig még 
képződő értékcsökkenés nem nyújt fedezetet, a felek az elfogadott felújítási-
rekonstrukciós tervet kötelesek egymással egyeztetni. A Képviselő-testület által 
jóváhagyott rekonstrukciós-felújítási terven belüli átcsoportosítás jóváhagyása, és a vis 
maior körülmények bekövetkezése esetén annak módosítása a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben a polgármester hatásköre.  

 Amennyiben az adott évben elszámolt amortizáció nem kerül teljes mértékben 
felhasználásra rekonstrukciós és felújítási munkák forrásaként, a Vagyonkezelő a 
fennmaradt érték erejéig tartalékot képez későbbi rekonstrukciós és felújítási munkák 
fedezetére. A Vagyonkezelő a tartalékot külön bankszámlán, a saját pénzeszközeitől 
elkülönítetten kezeli. A tartalék felhasználásáról a következő évi szükséges 
rekonstrukciós és felújítási munkák meghatározásakor a Vagyonkezelő javaslata 
alapján az Önkormányzat dönt.  
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5.5 A vagyonkezelésre átadott, meglévő közműveket érintő minden fejlesztési beruházás, 
ami új közműtárgyat eredményez, az Önkormányzat feladatkörébe és 
költségviselésébe tartozik.  

 
5.6 A fejlesztések, beruházások eredményeként létrejövő új víziközműveket az 

Önkormányzat az üzembe helyezést követően a 3.2. pont szerint vagyonkezelésre 
átadja a Vagyonkezelőnek, aki az eszközöket az üzembehelyezési okmányok másolati 
példánya alapján nyilvántartásba veszi.  

 
5.7 Amennyiben a beruházási munkákat nem a Vagyonkezelő végzi, az Önkormányzat 

biztosítja a Vagyonkezelő részére, hogy a beruházás tervezése és kivitelezése során 
észrevételeit megtegye.  

 
5.8 Jelen szerződés nem érinti az Önkormányzat ivóvíz szolgáltatással és 

szennyvízkezeléssel kapcsolatos Ötv. szerinti kötelezettségét. A törvényi 
kötelezettségekből fakadó fejlesztési feladatok elvégzése továbbra is a tulajdonos 
feladata. 

 
5.9 A Vagyonkezelő az üzemeltetési feladatait a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben 

foglalt előírásoknak megfelelően köteles végezni. A Vagyonkezelő a vagyonkezelési 
szerződés teljes időtartama alatt köteles a 2.1. pontban meghatározott közfeladatok 
ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezni. 

 
5.10 A Vagyonkezelő köteles a szolgáltatás folyamatosságának fenntartásához szükséges 

technikai és személyi feltételeket biztosítani. Köteles hibaelhárító részleget üzemeltetni, 
folyamatosan működő ügyeleti szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal való folyamatos, 
előírás szerinti kapcsolattartás feltételeit biztosítani. 

 
5.11 A Vagyonkezelő feladatát képezi – saját hatáskörében – a fogyasztást mérő eszközök, 

műszerek hitelesítésének megszervezése, a karbantartás, hibaelhárítás műszaki 
feltételeinek mindenkori jogszabályi előírások szerinti biztosítása. 

 
5.12 A Vagyonkezelő feladata a fogyasztásmérők leolvasása, a számlázás és a díjak 

beszedése, melyet gazdaságosan, saját szervezeti keretei között vagy megbízással 
köteles teljesíteni. 

 
5.13 A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a Vagyonkezelő feladata. A 

Vagyonkezelő felel mindazon károkért, amelyek a rendeltetésszerű üzemeltetés során 
ezen környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel 
kapcsolatos szankciókat. 

 
5.14 Új fogyasztónak az ivóvíz- és szennyvíz- szolgáltatásba való bekapcsolásához az 

Önkormányzat feltételeket állapíthat meg, melyeket a Vagyonkezelő a közmű-
csatlakozási engedély kiadásánál köteles érvényesíteni. A közmű-csatlakozási 
engedély csak az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek a megrendelő, az Önkormányzat és a 
Vagyonkezelő aláírásával adható ki, amelynek formanyomtatványát az 3-4. sz. melléklet 
tartalmazza. A jegyzőkönyv aláírásával történik meg a vagyontárgy műszaki átadása, 
önkormányzati vagyonként való átvétel és a vagyontárgynak a Vagyonkezelő részére 
történő átadása. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezik az ahhoz 
kapcsolódó műszaki dokumentációk, engedélyek és a vagyontárgy létesítését igazoló 
dokumentumok (számla).   

 
5.15 A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szabályokat a közműves 

ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995. 
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(IV.5.) Korm. rendelet tartalmazza, melyek figyelembevételével köteles a Vagyonkezelő 
eljárni.  

VI. Az elszámolásokkal kapcsolatos rendelkezések, a tevékenység biztosítékai 
 
6.1 A Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés 

összegének felhasználásáról, az 5.2. és 5.4. pontban meghatározott kötelezettségek 
teljesítéséről évente elszámolni az Önkormányzatnak, amelyet az Önkormányzat a 
tényleges bevétel-adatok alapján vizsgál meg.  

 
6.2 A Vagyonkezelő számviteli nyilvántartásaiban elszámolt, a szolgáltatási díjba beépített 

amortizáció pótlási alapként felhasználandó összege korrigálható a tervezett értékesítés 
Vagyonkezelőnek fel nem róható elmaradása miatti veszteséges tevékenység (például: 
behajthatatlan követelés) miatt pénzügyileg nem realizált bevétel arányos összegével. 
Ezt a Vagyonkezelő – göngyölítetten – a felhasználásról szóló éves adatszolgáltatásban 
köteles bemutatni.  

 
6.3 A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon működtetése során eredményes 

gazdálkodásra köteles. Az erre vonatkozó adatokról a Vagyonkezelő a díjelfogadás 
időszakában évente tájékoztatja az Önkormányzatot. Az Önkormányzat jogosult a 
vagyonkezelésbe adott vagyonnal való eredményes gazdálkodás érdekében, különösen 
a bevételek növelése, illetve a költségek, valamint a kintlévőségek csökkentése 
érdekében szükséges intézkedésekre javaslatot tenni. A Vagyonkezelő köteles az 
Önkormányzat által javasolt intézkedések bevezetéséről és azok hatásairól, illetőleg 
egyet nem értéséről az Önkormányzatot az általa meghatározott határidőben, de 
legkésőbb a következő évi tájékoztató során értesíteni. 

VII. A kezelt vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási feladatok 
7.1  A szerződés 1. sz. mellékletében szereplő tárgyieszközöket jelen szerződés 

időtartamára, az Önkormányzat tulajdonaként, a Vagyonkezelő eszközei között, de 
elkülönítetten kell nyilvántartásba venni a mellékletben megjelölt értéken. Az átvett 
eszközök értékét a pénzügyi év során csökkenteni kell a Vagyonkezelő Számviteli 
politikájában meghatározott időpontokban és módon az amortizáció összegével, az 
esetleges káresemények értékével, illetve növelni kell az elvégzett és üzembe helyezett 
felújítási és rekonstrukciós munkák értékével, valamint módosítani kell a 7.2 és 7.3 
pontok szerinti esetekben.  

 
7.2  Az Önkormányzat finanszírozásában létrejött és üzembe helyezett közművagyon 

vagyonkezelésbe adásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni, azt a Vagyonkezelő 
az átadási dokumentumok alapján kezelésbe és nyilvántartásba veszi az üzembe 
helyezés időpontjával és a 7.1 pontban rögzítettek szerint jár el.   

 
7.3  A pénzügyi év zárását megelőzően a Vagyonkezelő javaslatára az Önkormányzat 

módosítja a nyilvántartásokat a selejtezendő eszközök értékével. Selejtezésre a 
Vagyonkezelőnél nincs mód, azt az Önkormányzat a Vagyonrendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének 
szabályzata alapján végzi. A Vagyonkezelő az átadott vagyon azon elemeit, amelyek 
azért nincsenek használatban, mert szerepüket átvette egy új létesítmény, vagy a 
használatban lévő eszköz felújítása többe kerülne, mint egy új eszköz beszerzése, 
legkésőbb a pénzügyi év zárásakor visszaszolgáltatni köteles. A visszaszolgáltatás 
időpontjával a Vagyonkezelő használati joga is megszűnik. A közművagyon leltározását 
a Vagyonkezelő végzi a Vagyonrendelet erre vonatkozó szabályai alapján. A leltározás 
során fellelt vagy hiányzó eszközök értékével – a tulajdonos értesítése mellett – 
módosítja a nyilvántartásokat. 
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7.4  A Vagyonkezelő az általa nyilvántartásba vett eszközökről saját eszközeitől elkülönített 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az eszközök könyv szerinti bruttó és nettó 
értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.  

 
7.5  A Vagyonkezelő a kezelésbe vett vagyon kezeléséből, használatából, működtetéséből 

származó bevételeit, közvetlen költségeit, ráfordításait elkülönítetten köteles 
nyilvántartani. A nyilvántartás szabályait a Vagyonkezelő Számviteli politikájában és 
Önköltségszámítási szabályzatában szabályozza. 

 
7.6 Azoknál a műszaki rendszereknél, ahol az ivóvíz- és/vagy csatornaszolgáltatást a 

Vagyonkezelő vagyonkezelésbe vett és saját vagyonnal is végzi, a bevételek és a 
költségek megosztása a vagyontárgyak tárgyévi értékcsökkenése szerinti arányszám 
alapján történik a 2. sz. mellékletben leírtak szerint. 

 
7.7 A Vagyonkezelő az év első három negyedévében negyedévente a negyedévet követő 

hó 15. napjáig, év végén a tárgyévet követő január 31-ig köteles a vagyonkezelésbe 
vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól a jegyző 
által meghatározott módon és formában adatot szolgáltatni az Önkormányzat részére. 

 
7.8 A tulajdonos a Vagyonkezelő adatközlése alapján módosítja számviteli nyilvántartásait, 

a vagyonkezelésbe adott eszközök értékét. 
 
7.9 A rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkák meghatározásánál az érvényben lévő 

számviteli törvényt, a KSH vonatkozó utasításait, a témakörben kiadott APEH 
állásfoglalásokat, a Víz és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetségek ajánlásait, 
valamint az Önkormányzat mindenkor hatályos Vagyonrendeletében foglaltakat köteles 
figyelembe venni. 

 

VIII. Biztosítások, kártérítési felelősség 
 
8.1  A Vagyonkezelő kötelezettsége, hogy az átvett közművagyon működtetésére 

vonatkozóan teljes körű felelősségbiztosítást és vagyonbiztosítást kössön, amelynek 
kedvezményezettje a Vagyonkezelő.   

8.2 A szerződés időtartama alatt a kezelésbe vett eszközöknek a Vagyonkezelő hibájából 
történő megsemmisüléséből, megrongálódásából, a kötelező feladatainak 
elmulasztásából eredő károkért a Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai 
szerinti felelősséggel tartozik.  

 

8.3 A vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak működtetése során harmadik személynek 
okozott károkért a Vagyonkezelő felel a Ptk. szerint. 

 

8.4 Harmadik személy által a kezelésbe adott vagyonban okozott kár megtérítése 
érdekében a Vagyonkezelő jár el, amelynek során köteles minden lehetséges 
intézkedést megtenni, eljárást kezdeményezni.  

IX.  A felek együttműködése 
9.1 A felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  
 
9.2 A Vagyonkezelő kiemelt figyelmet fordít a vagyonkezelési, üzemeletetési 

tevékenységével összefüggésben érkező, mind a Vagyonkezelőnél, mind az 
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Önkormányzatnál vagy más szervnél bejelentett fogyasztói reklamációk, panaszok 
kezelésére. A Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzatnál 
bejelentett, a tevékenységére vonatkozó panaszok intézésében – az Önkormányzat 
megkeresése esetén – hatékonyan közreműködik, igyekszik a mindkét fél számára 
megnyugtató megoldás megtalálásában együttműködni. 

X. Szerződés időtartama 
10.1  Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést a viziközművagyon kezelésére 

vonatkozóan  határozatlan időtartamra kötik. 

A szerződés hatályba lépésének napja 2007. december 31. 

10.2 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott vagyontárgyakra 
vonatkozóan a szerződés hatályba lépésének napjával a víziközmű vagyon (víz, 
szennyvíz és egyéb vagyonelemek) üzemeltetésére vonatkozó szerződések hatályukat 
vesztik.  

XI. A szerződés megszűnése 
11.1 A Vagyonkezelői jog és jelen szerződés megszűnik:  

• a szerződés valamelyik fél általi rendes felmondásával,  
• a 11.4 pont, 11.5 pont és 11.6 pont szerinti rendkívüli felmondással,  
• az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,  
• a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, 
• amennyiben a Vagyonkezelő tulajdonosi összetétele megváltozik és az 

Önkormányzat többségi tulajdoni részesedése megszűnik. 
 
11.2 A felmondási idő:  

• rendes felmondás esetén hat hónap, a gazdasági év végére. 
• rendkívüli felmondás esetén két hónap, ide nem értve az azonnali hatályú felmondás 

eseteit. 
 
11.3 Minkét fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal rendes 

felmondással felmondani. A felek a felmondás közlése előtt egyeztetni kötelesek.  
 

11.4 A helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződését rendkívüli felmondással akkor 
szüntetheti meg, ha  

 
• a Vagyonkezelő az Áht. 105/A-105/B. §-ban foglalt kötelezettségét a helyi 

önkormányzati költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő 
módon megszegi,  

• a Vagyonkezelő, az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási 
eljárásról az Önkormányzatot nem tájékoztatta, illetőleg a Vagyonkezelő ellen a 
vagyonkezelési szerződés tartama alatt csőd-, vagy felszámolási eljárás indul,  

• Vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több 
mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.  

 
11.5 Azonnali felmondásnak van helye, ha a Vagyonkezelő a kezelésbe adott önkormányzati 

vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz.  
 
11.6 A Vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással megszűntetheti, 

amennyiben az Önkormányzat a szabályszerű, folyamatos működés feltételeit nem 
biztosítja. 

 
11.7 Az Önkormányzatnak a vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodnia kell annak az 

ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.  
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11.8 A szerződés megszűnésekor a felek egymással elszámolnak. A Vagyonkezelő és az 
Önkormányzat a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett 
vagyonnak a kezelésbe adás időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 
különbözetével elszámolni. A fel nem használt és a tartalékként megképzett amortizáció 
összegét a vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 hónapon belül köteles a 
Vagyonkezelő megfizetni. A Vagyonkezelő által előre finanszírozott és a díjban a 
vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjáig meg nem térülő felújítási és 
rekonstrukciós munkák értékét az Önkormányzat köteles a Vagyonkezelő részére a 
vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 hónapon belül megtéríteni. A Vagyonkezelő 
által megvalósított olyan felújítás, amelyet a Vagyonkezelő pályázati úton, vagy egyéb 
módon kapott állami és európai uniós támogatásokból finanszírozott, a felújítás üzembe 
helyezésétől kezdődően – ilyen előírás esetén – a jogszabályban vagy támogatási 
szerződésben meghatározott időtartamig nem adhatók át az Önkormányzatnak. Az 
időtartam elteltével ezen eszközök átadása térítés ellenében lehetséges.  
A követelések meg nem fizetése esetén mindkét fél vállalja, hogy a késedelem idejére 
a jegybanki alapkamat másfélszeresét fizeti meg a tartozás összege után.    

XII. Egyéb rendelkezések 
 
12.1 A Vagyonkezelő köteles az Önkormányzatot tájékoztatni, ha ellene csőd-, felszámolási 

eljárás vagy végelszámolás indul, vagy ha tartósan, több mint három hónapja lejárttá vált 
adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása keletkezik. 

 
12.2 A Vagyonkezelő kijelenti, hogy részéről a szerződés megkötését kizáró körülmény nem 

áll fenn, továbbá lejárt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása 
nincs. 

 
12.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Ötv., az 

Áht. és a Vtv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után 
– cégszerűen aláírták.  
 
 
Kelt: Ó z d, 2008. január … 
 
 ……………………………………….. …………………………………. 
 Benedek Mihály  Varga Gyula 
 polgármester ügyvezető 
 Ózd Város Önkormányzata Ózdi VÍZMŰ Kft.  
 képviseletében vagyonkezelő képviseletében 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet Tételes vagyonleltár a vagyonkezelésbe adott eszközökről 
2. számú melléklet A Vagyonkezelő számviteli, elszámolási, adatszolgáltatási feladatai 
3. számú melléklet Az Önkormányzati beruházások vagyonkezelésbe adásának 

jegyzőkönyv-mintája 
4. számú melléklet A harmadik személyek által végzett beruházások tulajdonba és 

vagyonkezelésbe adásának jegyzőkönyv-mintája 
 
Ellenjegyzem: 
Ó z d, 2008. január …. 
……………………………… 
…………………. 
jogtanácsos 
3600 Ózd, …………….. 
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2. számú melléklet 

 
A vagyonkezelő számviteli, elszámolási, adatszolgáltatási feladatai 

 
A Vagyonkezelő számviteli, elszámolási, adatszolgáltatási feladatai a következők: 
 
I. Vagyonátvétel  
 
A Vagyonkezelőnek a kezelésébe átvett vagyont a tárgyi eszközök között a Számviteli törvény 
(továbbiakban: Szt.) 23. §-ának (2) bekezdése alapján - a saját eszközeitől elkülönítetten – 
nyilvántartásba kell venni az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségekkel szemben a jelen szerződés 1. 
számú mellékletében rögzített értéken. Az 1. számú melléklet a vagyonkezelésbe átvett eszközöknek 
az önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival egyező, a vagyonátadás előtt újraértékelt tételes 
jegyzéke.  
A Vagyonkezelőnek az átvett vagyoni eszközökről egyedi nyilvántartást is fel kell fektetni, és azon a 
változásokat (elsősorban az értékadatokat) folyamatosan át kell vezetni. Az egyedi nyilvántartás 
tartalmazza az eszköz könyv szerinti bruttó értékét, a nettó értéket és a vagyonkezelőnél elszámolt 
halmozott értékcsökkenés összegét. 
 
II. A vagyonban bekövetkezett változások számviteli-nyilvántartási feladatai 
1. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.  

A vagyon rendeltetésszerű használatbavételekor a Szt. 52. §-a alapján a Vagyonkezelőnek meg kell 
határoznia az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a bekerülési érték, a várható hasznos 
élettartam, és a várható hasznos élettartam végén várható maradványérték számításba vételével. A 
vagyoni elemek maradványértéke nulla, az egyes eszközök várható hasznos élettartamát és az ahhoz 
kapcsolódó leírási kulcsokat a Vagyonkezelő Számviteli politikája tartalmazza. Az amortizáció 
elszámolása naptári napra történik. Az elszámolt amortizáció összegével az átvett eszközök 
nyilvántartási értékét a Vagyonkezelőnek csökkentenie kell.   

 
2. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a Vagyonkezelőnél nincs mód. A Vagyonkezelő az 
átadott vagyon azon elemeit, amelyek azért nincsenek használatban, mert szerepüket átvette egy új 
létesítmény, vagy a használatban lévő eszköz felújítása többe kerülne, mint egy új eszköz 
beszerzése, legkésőbb a pénzügyi év zárásakor visszaszolgáltatni köteles a tulajdonos 
Önkormányzatnak. A vagyon visszaadásának bizonylata az Átadás- átvételi jegyzőkönyv, mely 
alapján a Vagyonkezelő a visszaadott eszközöket a visszaadáskori nettó értéken a könyveiből 
kivezeti. A kivezetés során a kezelésre átvett tárgyi eszközök nettó értéke és az Önkormányzattal 
szemben fennálló hosszúlejáratú kötelezettségek összege csökken. 

3. A közművagyon leltározása 

A közművagyon leltározását a Vagyonkezelő végzi. A könyvek év végi zárásához, a beszámoló 
elkészítéséhez olyan közművagyonleltárt kell összeállítania, amely tételesen, ellenőrizhető módon 
tartalmazza a mérleg fordulónapján (december 31.) meglévő eszközöket és azok forrásait 
mennyiségben és értékben. Az eszközöket és forrásokat egyedenként kell leltározni és értékelni. 

A Vagyonkezelő mérlegébe csak a szabályszerű leltározással megállapított és kivizsgált 
leltárkülönbözetekkel módosított eszközérték vehető fel. A leltározást a Vagyonkezelőnek az Ózd 
Városi Önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) 
sz. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint kell végrehajtani. A leltározási ütemtervben kell meghatározni 
a végrehajtási határidőket, és a feladatok elvégzéséért, ellenőrzéséért felelős személyeket. 
A Vagyonkezelő a közművagyon évközi mozgásairól a számviteli előírásoknak megfelelő folyamatos 
mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. Év végén az eszközök leltározása az analitikus 
nyilvántartások és a főkönyv adatainak egyeztetésével történik.  
Az egyeztetés kiterjed: 

• a bruttó értékre, 
• a tárgyévi értékcsökkenésre és 
• a halmozott értékcsökkenésre.  
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A leltározás dokumentumai: 
• Üzembehelyezett közművagyon esetében a LIBRA ÁLLÓ modulból nyert tételes lista. 
• Befejezetlen beruházásoknál a fordulónapra vonatkozó tételes lista. 

A Vagyonkezelő a leltározás során megállapított hiányokról jegyzőkönyvet felvenni, és az okozott kárt 
megtéríteni köteles. A Vagyonkezelő a leltárhiány jegyzőkönyv alapján az eszközt a tárgyi eszközök 
közül kivezeti, és az okozott kár megtérítésének időpontjában Önkormányzattal szemben fennálló 
egyéb hosszúlejáratú kötelezettségét csökkenti. A leltározás során fellelt többlet minden esetben 
adminisztrációs hibára vezethető vissza. Az így fellelt eszközt műszaki értékbecslés alapján kell a 
Vagyonkezelő könyveibe felvenni. 

 

4. A terv szerinti értékcsökkenés felhasználásának elszámolása 
 

A havonként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírást a Vagyonkezelőnek költségként kell 
elszámolni. Az elszámolt értékcsökkenés teljes összege a Vagyonkezelőnél marad, melyet a 
közművagyon felújítására kell fordítania, vagy egy későbbi időszakra tervezett nagyobb felújítás 
munkáira kell tartalékolnia.  

Az üzembehelyezett felújítások, rekonstrukciók értékével a Vagyonkezelőnek növelnie kell az átvett 
vagyon bruttó értékét.  

 

5. Kizárólag önkormányzati forrásból megvalósult közműberuházások elszámolása 
  

Amennyiben külön megállapodás alapján, önkormányzati forrásból történik beruházás (bővül a 
vagyoni eszközök köre), akkor a kapott önkormányzati juttatás összegével - a beruházás 
rendeltetésszerű használatba vételekor, azaz a vagyonkezelésbe adásával azonos időpontban – a 
Vagyonkezelőnek a vagyoni eszközök miatti egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek összegét is meg 
kell növelnie.  

 

III.  A vagyonkezelői szerződés megszűnése  

 

A Vagyonkezelő a szerződés megszűnésekor a visszaadott közművagyont a tárgyi eszközök közül 
kivezeti. A kivezetés után az önkormányzattal szemben fennálló hosszúlejáratú kötelezettségek 
egyenlege, amely vagyonkezelői tartozást vagy önkormányzati tartozást mutat, a pénzügyi 
rendezéssel azonos időpontban szűnik meg.  

 
IV.  A közművagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységből származó bevételek, költségek,  

ráfordítások elkülönítése 

 

A Vagyonkezelő köteles a kezelésbe átvett közművagyonnal és a saját vagyoni eszközeivel folytatott 
tevékenység eredménykimutatását is elkészíteni.  

A Vagyonkezelő az alaptevékenységét a vagyonkezelésbe átvett eszközökkel és saját eszközeivel 
együttesen végzi. A vagyon használatából, működtetéséből származó bevételei, közvetlen költségei 
és ráfordításai egyértelműen nem választhatók el (összefolynak), ezért az elkülönítést a 
Vagyonkezelő az alábbiak szerint köteles végezni. 

 

A bevételek elkülönítése 

A bevételeket a Vagyonkezelő a jóváhagyott díj és az értékesített m3 alapján határozza meg. A 
vagyonkezelésbe átvett eszközökre és a saját eszközeire jutó bevétel megosztását a tárgyévben 
elszámolt amortizáció arányában állapítja meg. 
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A közvetlen költségek és ráfordítások elkülönítése 

A Vagyonkezelőnek a közvetlen költségek és ráfordítások összegét, majd ennek megosztását a 
vagyonkezelésbe átvett eszközökre és a saját eszközeire a tárgyévben elszámolt amortizáció 
arányában. 

 

V. A Vagyonkezelő adatszolgáltatási kötelezettsége 

A Vagyonkezelő a kezelt vagyon értékéről, az év első három negyedévében negyedévente, a 
negyedévet követő hó 15. napjáig, év végén a tárgyévet követő év január 31. napjáig az 
önkormányzati beszámoló összeállításához adatot szolgáltat tárgyi eszközök szerinti bontásban. Az 
Önkormányzat a Vagyonkezelő adatközlése alapján módosítja számviteli nyilvántartásait, a 
vagyonkezelésbe adott eszközök értékét.  

 

3. sz. melléklet 

 
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV  

 
A tulajdonos önkormányzat beruházásában megvalósult közművagyonról 

 
 
A tulajdonos Ózd Város Önkormányzata vagyonkezelésre átadja az Ózdi VÍZMŰ Kft., mint a 
viziközmű rendszer vagyonkezelője a mai napon vagyonkezelésre átveszi, a melléklet 
szerinti műszaki állapotú és értékű önkormányzati beruházásban megvalósított 
vagyonelemeket. 

 
Jelen jegyzőkönyv alapján átadott közművagyon kezelésére és üzemeltetésére a 200... 
…………, ……-án megkötött Vagyonkezelési szerződésben foglaltak az irányadók. 
 
Egyéb kikötések a Vagyonkezelő részéről: 
 
 
Egyéb kikötések az Önkormányzat(ok) részéről: 
 
 
Kelt: …………………………………………… 
 
 
Átadó Önkormányzat:       
 
Ózd Város Önkormányzata  
 
………………………………   

Polgármester 
              
 
Átvevő Vagyonkezelő: 
 
Ózdi VÍZMŰ Kft. 
 
…………………………………. 
 ügyvezető 
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4. sz. melléklet 

 
 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV  
 
 

A harmadik fél beruházásában megvalósult közművagyonról 
 
 
A mai napon a Beruházó tulajdonba adja, Ózd Város Önkormányzata (továbbiakban 
Önkormányzat), mint a közművagyon tulajdonosa a Beruházótól térítésmentesen tulajdonba 
veszi és vagyonkezelésre átadja az Ózdi VÍZMŰ Kft. (továbbiakban Vagyonkezelő) részére, 
aki átveszi az alábbiak szerinti műszaki állapotban és értékben megvalósított 
vagyonelemeket. 

Beruházó nyilatkozik arról, és egyben garantálja, hogy a térítésmentes átadással 
kapcsolatban az Önkormányzatot harmadik féllel szemben a továbbiakban semminemű 
pénzügyi kötelezettség nem terheli, valamint az Önkormányzattal szemben a Beruházó 
semminemű további követeléssel nem él. 

 
Jelen jegyzőkönyv alapján átadott közművagyon kezelésére és üzemeltetésére a 
200.….…………… megkötött Vagyonkezelési szerződésben foglaltak az irányadók. 
 
A megkötött vállalkozási szerződés alapján a garanciális és szavatossági kötelezettségek 
tárgyában szerződéses partnerével szemben a továbbiakban a Beruházó jár el.  
 
Egyéb kikötések, megjegyzések a Tulajdonos/ a Vagyonkezelő/ a Beruházó részéről: 
………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………... 
 
1. A létesítmény jellemző adatai: 
A létesítmény helye:  
A munka jellege: ……………………………………………………………… 
A tervdokumentáció jellege: ……………………………………………………………… 
Létesítmény naturális adatai: ……………………………………………………………… 

 
2. A beruházó, a kivitelező és a tervező adatai: 
A beruházó megnevezése:                      ………………………………………………………… 
 műszaki ellenőrének neve:           ………………………………………………………… 
A kivitelező cég neve:       ………………………………………………………… 
 címe:       …………………………………………………… 
 telefonszáma:       …………………………………………………… 
 felelős műszaki vezető neve …………………………………………………… 
 felelős műszaki vezető címe …………………………………………………… 
A tervező cég neve: …………………………………………………… 
 felelős tervezőjének neve: …………………………………………………… 
 felelős tervezőjének címe: …………………………………………………… 
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3. Az átadás-átvételi eljáráson résztvevők nyilatkozata: 
 
Ózd Város Polgármesteri Hivatala nevében: Az Ózdi VÍZMŰ Kft. hozzájáruló nyilatkozata 
alapján a műszaki átadás-átvétel ellen kifogást nem emelek. A Beruházó és Kivitelező között 
kötött szerződés alapján a …… év garanciális kötelezettség a mai naptól veszi kezdetét. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. A vállalkozási szerződés főbb adatai: 
A szerződés kelte:             ……………………………………………………… 
Vállalási összeg:           ……………………………………………………… 
A munka megkezdésének időpontja: ……………………………………………………… 
A munka befejezésének időpontja: ……………………………………………………… 

 
A beruházás (létesítmény) átadás szerinti (aktiválandó) értéke: ……………………….. 
 
  ……………………………………    …………………………………… 
                    Beruházó           Önkormányzat  
    ……………………………………. 
     Vagyonkezelő 
 

8.) napirend 
 
Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységről 
 
Benedek Mihály alaposan elkészített beszámolónak tartja az előterjesztést. 
Megjegyzi, a Társulási Tanács december 18-i ülését a Fejlesztési Ügynökség 
képviselői is megtisztelték. Hozzáteszi, a kistérség előtt nagy lehetőségek 
rejlenek, amelyeket szeretnének úgy kihasználni, hogy az érezhető fejlődést 
generáljon a kistérség valamennyi településén. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az előterjesztést az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Riz Gábor úgy véli, hogy egy szakmailag jól összeszedett előterjesztéssel állnak 
szemben, jól tartalmazza mindazokat a feladatokat - és azok részletezését is -, 
amit a társulásnak el kell látnia. Hiányolja azonban, hogy nem tartalmaz a 
beszámoló olyan kimutatást, amiben információt kaphatnának arról, hogy 
mennyi hozzájárulást kellett fizetni a településeknek és ebben Ózd mekkora 
százalékos arányban vette ki részét, valamint a fejlesztéseket tekintve a befizetés 
hány százalékban realizálódott. 
 
Benedek Mihály tájékoztatja Riz képviselő urat, hogy a kistérséget alkotó 29 
település alakulásakor úgy döntött, hogy lakosságszám arányos díjat fizet, amely 
500 Ft/fő mindenegyes településnél. Ózd kb. 50 %-ot fizet hozzájárulásként a 
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lakosságszám miatt. A kistérségi társulás által megoldott pl. az, hogy olyan 
régiókban finanszíroznak orvosi ügyeletet, ahol erre a települések nem lennének 
önerőből képesek, továbbá a közös feladatokra koncentrálva, a fejlesztésekre 
fókuszálva a kistérség szeretné az elképzeléseit megvalósítani. Felhívja a 
figyelmet, hogy valamennyi képviselőnek lehetősége van a kistérség ülésein 
résztvenni. Hozzáteszi, a kistérség költségvetése ugyanolyan szoros, mint az 
önkormányzaté. A lakosságszám arányos hozzájáruláson kívül, állami 
normatívák és egyéb kiegészítések biztosítják a működéshez szükséges anyagi 
feltételeket. Ismerteti, a kistérség működése elég sok területet fed le, és a 
beszámolóból is látható, hogy elsősorban a szociális terület az, ahol kedvező 
normatív támogatásokat kaphatnak, ha azokat kistérségi feladatellátásban 
valósítják meg. Örül annak, hogy a kistérségen belül a cigány kisebbségi 
önkormányzat is létrehozta azt a közös feladatellátást, amellyel együtt 
gondolkodva előre haladhatnak. 
 
Berki Lajos számára öröm az előterjesztés és az, hogy szerepel benne a 
közmunka-program. Kéri, a polgármester úr által említett kistérségi kisebbségi 
önkormányzati társulásnak is nyújtsanak segítséget, pl. a pályázatok 
benyújtásában. Véleménye szerint pl. az oktatást tekintetében jobban tudnak 
pályázni, nagyobb az esélyük, ha kisebbségi társulásban fognak pályázni a 
különböző feladatokra. Ők is tervezték a tagdíj belépési összeget, minden belépő 
kisebbségi önkormányzat 100.000 Ft-tal szállna be a saját költségvetéséből és a 
kistérségi társuláshoz hasonlóan  ők is elkülönítve szeretnék a pénzüket 
felhasználni. Kérné a polgármester úr segítségét, hogy ez jogilag hogyan oldható 
meg. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

134/SzÜ. 281/KH/2007.(XII.18.) számú Határozat 
 
Tárgy: Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában 

végzett tevékenységről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a beszámolót elfogadja. 
 

9.) napirend 
 
Javaslat a Képviselő-testület 2008. évi munkatervére 
 
Benedek Mihály ismerteti, a testületi ülések időpontja meg fog változni, minden 
hónap második keddjén, 9.00 órára tervezik az üléseket. Ennek az az oka, hogy 
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az Áht. és egyéb törvények olyan határidőket írnak elő, amelyekben a 
testületnek több esetben a hónap 15. napjáig kell döntést hoznia. Elmondja, 
március hónapnál a tervezett ülés napirendi pontjai között - téves másolásból – 
egy pár napirend megismétlésre került. Kéri ennek javítását, az 5-8. pont 
kihagyását. Ismerteti, a munkaterv kiegészítésére, átszervezésére lehetőség lesz 
a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a polgármester 
úr által tett másolásból eredő hiba kijavításával együtt a munkaterv elfogadását 
támogatja. 
 
Erdősi János kérdése a határozati javaslattal kapcsolatos. Az utolsó bekezdés 
szerint az előterjesztések megtárgyalását a bizottságoknak a postázást megelőző 
hét péntekéig kell megtenniük. Kérdése, hogy ezt a határidőt a hivatal fogja-e 
tudni tartani az előterjesztések elkészítésében? Amennyiben nem, ne írjanak 
olyan határidőt, amit nem tudnak tartani. Hozzáteszi, a bizottságoknak nem 
jelent gondot az anyagok megtárgyalása.  
 
Benedek Mihály egyetért Erdősi úrral, azonban úgy gondolja, a határidőt az 
ügyosztályok tudják tartani. 
 
Kiss Sándor kéri, a módosításokkal együtt szavazzanak a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

447/SzÜ. 282/KH/2007.(XII.18.) számú Határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2008. évi munkaterve 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. évi munkatervét 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben megjelölt napirendi javaslatok, 
valamint ülésnapok indokolt esetben történő átütemezésére. 
 
Felkéri a szakbizottságok elnökeit, a bizottsági üléseket úgy ütemezzék, hogy az 
előterjesztések legkésőbb a testületi ülések anyagainak postázását megelőző hét 
péntekéig megtárgyalásra kerüljenek. 
 
Felelős: Polgármester 
    Bizottságok elnökei 
Határidő: folyamatos 
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F E B R U Á R  12. 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete 

Ózd város 2008. évi költségvetésének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 

temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Tájékoztató a 2007. évi közmunkaprogramokban való részvétel 

tapasztalatairól 
 

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

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

   
4.) Tájékoztató a 2007. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól 

Javaslat a 2008. március 1-jétől történő közhasznú foglalkoztatásban való 
önkormányzati részvételre, az önkormányzati létszám- és önerőkeret 
felosztására 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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5.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtárának 
tevékenységéről 

 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: Pappné Szalka Magdolna ÓMI igazgatója 
    Bánfalvi Lászlóné intézményegység-vezető 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
6.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
 
 Előterjesztő:  Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: Bojtos Zoltán ÓVSE elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
7.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő befektetési célú ingatlanok 

körének aktualizálására 
 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
8.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 
 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri a 
Gazdaságfejlesztési Bizottságot az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 



 50

9.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi 
közbeszerzési eljárásairól 

 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési, valamint Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 

M Á R C I U S  11. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (….) sz. rendelet-tervezete a 

vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.) sz. rendelet 
módosításáról  

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és a Magyar Befektetési és 

Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) közötti együttműködés 2007. évi 
értékelésére és a 2008. évi együttműködési terv elfogadására 

 
Előterjesztő: Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Javaslat a 2007. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató 

elfogadására és a 2008. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre 
 
 Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési valamint Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
5.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2008. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadására  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési valamint Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
6.) Tájékoztató a Szakrendelő rekonstrukció helyzetéről  
 
 Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési valamint Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
7.) Javaslat az elővásárlási joggal érintett önkormányzati bérlakások 

értékesítésére irányuló kérelmek elbírálására 
 
 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
    Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
valamint Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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8.) Javaslat a 2008. évi városi imagekeret felosztására 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
9.) Javaslat a társadalmi és sportegyesületek 2008. évi önkormányzati 

támogatására 
 
 Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport, 
valamint Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Javaslat a közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben indítandó 

tanulócsoportok számának meghatározására 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására 

 
11.) Beszámoló Ózd város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről 
 
 Előterjesztő: Ózd Városi Rendőrkapitányság vezetője 
 
 Meghívott: BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Közrendvédelmi, 
valamint az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
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Á P R I L I S  8. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2008.(….) számú rendelet-tervezete 

Ózd város 2007. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat Önkormányzati nyilatkozat megtételére az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó 
2008. évi igény benyújtásához 

 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési valamint Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Tájékoztató Ózd város 2007. évi egyszerűsített költségvetési 

beszámolójának könyvvizsgálatáról 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat a 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat a 2007. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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6/a.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Kht. 2007. évi tevékenységéről 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2008. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
Meghívott:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési, Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
6/b.) Az ÓZDSZOLG Kht. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Városi 

Önkormányzat részére 
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 

Meghívott:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 
Felügyelő Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési, Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
6/c.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője részére 2007. évre kitűzött 

prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, és a 2008. évi díjazására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
valamint Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
6/d.) Beszámoló a 2007. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési, Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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6/e.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti – a 
2008. évi városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési, Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
6/f.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlemények 2007. évi bevételeiről, 

és azok felhasználásáról 
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7/a.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2007. évi 

tevékenységéről 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2008. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő:  Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető  

igazgatója 
 

Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
                         Felügyelő Bizottság elnöke 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési, Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
7/b.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére 

2007. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és 2008. 
évi díjazására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
valamint Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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8/a.) Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2007. évi tevékenységéről 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására a 2008. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
Meghívott:     Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

                       Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8/b.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője részére 2007. évre kitűzött 

prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, és a 2008. évi díjazására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására 
 
 Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Javaslat a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ Alapító Okiratának 

módosítására 
 
 Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ vezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi és 
Szociális, valamint Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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11.) Tájékoztató az Almási Balogh Pál Kórház szakmai munkájáról 
 
 Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója 
 

A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi és 
Szociális és Családügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 

M Á J U S  13. 
 
1/a.) Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2007. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2008. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.  ügyvezetője 

 
Meghívott:  Koncz Gáborné dr. könyvvizsgáló 

 Felügyelő Bizottság elnöke 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
1/b.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére 2007. évre 

kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és 2008. évi díjazására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2/a.) Beszámoló az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság 2007. évi 

tevékenységéről 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2008. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
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Meghívott:  Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
Felügyelő Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2/b.) Az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése az 

alapító Ózd Városi Önkormányzat részére 
 

Előterjesztő: Ózdi Sportcenrtum Kht. ügyvezetője 
 

Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
    Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
 
2/c.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetőjének díjazására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
 
2/d.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi Sportcentrum Kht. 

közötti Megállapodás 2008. évi aktualizálására 
 

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
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3/a.) Beszámoló az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2007. évi 

tevékenységéről. 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2008. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő:  Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezető 
   főszerkesztője 

 
Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Művelődési és Oktatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3/b.) Az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése az 

alapító Ózd Városi Önkormányzat részére 
 

Előterjesztő:  Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezető 
főszerkesztője 

 
Meghívott:  Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság elnöke 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Művelődési és Oktatási, valamint Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3/c.) Javaslat az Ózd Városi Televízió Kht. ügyvezetőjének 2008. évi díjazására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
 
 Előterjesztő: Jegyző 
 
 Meghívott: Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
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A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi, Ifjúsági és Sport, 
valamint Művelődési és Oktatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Javaslat a Brassói Úti ÁMK átszervezésére 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: dr. Benkőné Fehér Éva ÁMK igazgatója 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
6.) Javaslat közoktatási intézmények vezetőinek kinevezésére (Alkotmány Úti 

Óvoda, Béke Telepi Óvodák, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda) 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Beruházási Szabályzatának 

elfogadására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési, valamint Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 

J Ú N I U S  3. 
 
Ünnepi testületi ülés 
 
(Ózdi Napok és Diáknapok) 
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J Ú N I U S  10. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2008. (….) számú rendelet-tervezete a 

2008. évi költségvetésről szóló …../2008. (…..) számú rendelet 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat közoktatási intézmények vezetőinek kinevezésére (Apáczai Csere 

János Általános Iskola és Óvoda, Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága, Bolyky Tamás Általános Iskola) 

 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2007. évi 

tevékenységéről 
 

Előterjesztő:  dr. Török Béla, az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor  
Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

 
Meghívott:  Kóczián Tamás, az Ózdi Vállalkozói Központ és  

Inkubátor Alapítvány ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

   
4.) Tájékoztató az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 2007. évi 

tevékenységéről, Ózd város befektetési pozíciójáról 
 

Előterjesztő:  Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője 
 

Meghívott:  Ózd és Térsége Munkaadói és Szakmai Szolgáltató  
Egyesülés Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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5.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2007. évi munkaerőpiaci 
helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről 

 
Előterjesztő:  Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ  

Ózdi Kirendeltség vezetője 
 

Meghívott:  Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ  
Igazgatója 
Ózd és Térsége Munkaadói és Szakmai Szolgáltató 
Egyesülés Elnöke 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
6.)  Tájékoztató a peremkerületi közművelődési tevékenység színtereiről 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
    Pénzügyi Bizottság elnöke 
    Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási, Pénzügyi, valamint Városfejlesztési és 
–üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségében megvalósuló elemeiről 
 
 Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és -üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Ügyosztálya 

működésének tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő:  Lakosságszolgálati Ügyosztály vezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi, valamint 
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
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J Ú L I U S  8. 
 
Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységről 
 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 

S Z E P T E M B E R  9. 
 
1.) Javaslat az  Önkormányzat által alapított közhasznú társaságok működési 

formájának módosítására vonatkozó elvi döntés kialakítására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
Művelődési és Oktatási, valamint Ifjúsági és 
Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Tájékoztató Ózd Város 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Beszámoló a 2008/2009-es tanévkezdés tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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4.) Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Ózd Városért” kitüntető 

díj adományozására 
  
 Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 

feladatairól, pénzügyi helyzetéről 
 
 Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 
 

O K T Ó B E R  14. 
 
 
1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának éves belső ellenőrzési tervének 

elfogadására 
 
 Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
2.) Tájékoztató az Almási Balogh Pál Kórház gazdasági helyzetéről 
 

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója 
 

A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi, valamint Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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3.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásáról 

 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Tájékoztató a városi fenntartású szakképző iskolák tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: dr. Benkőné Fehér Éva ÁMK igazgatója 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
 Meghívott:  Lázár Lajos ÓKC elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 

N O V E M B E R  11. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008. (….) sz. rendelet-tervezete az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) sz. 
rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
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A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Ügyrendi és 
Igazgatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat Ózd Város 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Beszámoló Ózd Város 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 

végzett tevékenységről 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeumának 

tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: Pappné Szalka Magdolna ÓMI igazgatója 
    Dobosi László intézményegység-vezető 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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6.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
 Meghívott: dr. Török Béla ÓFC elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
 

D E C E M B E R  9. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 

2008. évi költségvetésről szóló …../2008. (….) számú rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 

víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III. 12.) rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2008. (….) sz. rendelet-tervezete a 

települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. 
(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
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4.) Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 

köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 

helyi autóbusz közösségi közlekedési díjáról 
 
 Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Javaslat a Képviselő-testület 2009. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató a közoktatási intézményekben folyó hitoktatásról 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
 Meghívottak: egyházak képviselői 
 

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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8.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező 
önkormányzati célok meghatározására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Javaslat az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok megvalósítására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közterület-Felügyelete 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési, valamint Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
11.) Javaslat a vízterhelési díj megállapítására 
 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
12.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének megválasztására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap 
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Benedek Mihály: mindenki fogadja szeretettel a kiosztott ajándékot. A 
csomagban lévő naptárral kapcsolatban elmondja, szerette volna, ha a jövő 
évben mindenki Ózd képeivel díszített naptárat használ. A felvételek 
bizonyítják, hogy a város milyen szép. A kistérségről is megjelent egy könyv, 
amiben sok olyan információ van, ami még számára is meglepetés volt. Felhívja 
a figyelmet a könyv borítóján található mondatra: „A lehetőségek települései”. 
A kistérségen belül így gondolkodnak, ez alapján készült a kiadvány is. 

 
-.-.- 

 
10.) napirend 

 
Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében kommunális célokra 
biztosított keretek felosztásáról szóló 57/KH/2007. (IV.12.) számú határozatban 
meghatározott feladat határidejének módosítására 
 
Boda István: Cipó településrész belvízrendezési feladataira 950 E Ft áll 
rendelkezésre. Ezt a feladatot 2007-ben nem tudták végrehajtani, ezért a 
bizottságok javasolják átütemezni 2008-ra.  
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

318/SzÜ 283/KH/2007. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében kommunális célokra 

biztosított keretek felosztásáról szóló 57/KH/2007.(IV.12.) sz. 
határozatban meghatározott feladat határidejének módosítása 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A belvízrendezési feladatok közül a 3-as sorszámú feladat elvégzésének 
határideje 2008. június 30-ra módosul. A feladat és az elvégzésére elkülönített 
950 E Ft áthúzódó tételként Ózd város 2008. évi költségvetésébe kerüljön 
beépítésre. 

 
Felelős: a végrehajtásért az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

a fedezet biztosításáért a PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Határidő: 2008. június 30. 
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11.) napirend 
 
Javaslat az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a 
kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének rendezésére, 
hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 165/KH/2007.(VI.28.) számú határozat  
módosítására 
 
Erdősi János elmondja, a meghívóban szereplő, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek kedvezményes bérleti díját vagy az ingyenes használatát megállapító 
képviselő-testületi határozatok módosítására és ezen helyiségek piaci bérleti díj 
mellett történő bérbeadására vonatkozó javaslatot levették napirendről, e helyett 
a jelenlegi javaslatot hozták testület elé. Ennek oka, hogy az abban szereplő 
határozati javaslat végrehajtása előtt célszerű hatáselemzést végezni az érintett 
szervezetek körében. Az előterjesztés a határidőt 2008. február 15. napjára 
javasolja módosítani. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
 

385/SzÜ 284/KH/2007.(XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy: Az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a 

kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 
165/KH/2007.(VI.28.) számú határozat módosítása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, 
valamint a kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 165/KH/2007.(VI.28.) 
számú határozat 2.) pontjában megállapított végrehajtási határidőt – a határozat 
egyéb pontjainak változatlan hatályban tartása mellett – 2008. február 15. 
napjára módosítja.  
 
Felelős:  PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Határidő: 2008. február 15.  
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12.) napirend 
 
Javaslat a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) 
részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására  
 
Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és az új 
bérlő kijelölését egyhangúlag támogatja. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

450/SzÜ 285/KH/2007.(XII.19.) számú határozat 
 

Tárgy:  A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai kapu 
32.) részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása 

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

I. 
 

A Képviselő-testület a 234/KH/2007.(X.30.) számú – a B-A-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) részére egyszeri bérlő-
kiválasztási jog biztosítására vonatkozó – határozatát visszavonja. 
 

II. 
 

1.) A Képviselő-testület a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, 
Zsolcai kapu 32.) részére az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz. 3. ajtószám alatti, 1 
szobás, 43,16 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú 
önkormányzati bérlakásra 2008. január 1. napjától – Dániel Zoltán r. 
törzsőrmester, Ózd, Arany János út 8. szám alatti lakos elhelyezésére - 
egyszeri bérlő-kiválasztási jogot biztosít az alábbi feltételekkel: 

 
- a bérlő személyét és a bérbeadás időtartamát (legfeljebb 5 év) a bérlő-

kiválasztási jog jogosultja megjelölheti, 
 

- a bérleti szerződés a bérlő-kiválasztási jog jogosultja és a bentlakó bérlő 
együttes kérelmére 5 évente hosszabbítható, amennyiben a bérlettel 
összefüggő tartozása nincs, 
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- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő – ennek hiányában a bérlő-
kiválasztási jog jogosultja – köteles a lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, 
 

- a lakás megüresedése esetén másik bérlő jelölése csak a Képviselő-
testület újabb egyedi döntése alapján lehetséges.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, hogy az 
Igazgatási Ügyosztály kijelölése alapján a bérleti szerződést a határozatnak 
megfelelően kösse meg. 

 
Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője 
 ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
Határidő: 2007. december 31. 
 

13.) napirend 
 
Javaslat a - Ózd Város Önkormányzata által fenntartott szociális 
intézményrendszer átszervezésére, működtetésének racionalizálására tárgyú - 
476/SzÜ. 258/KH/2007. (XI.27.) számú határozat módosítására 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, ezzel kapcsolatban a november 27-i 
ülésen már volt előterjesztés, ahol elfogadásra került a javaslat. Előtte az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság módosítással együtt fogadta el, 
ezt követően a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottság ugyancsak a módosítási javaslattal együtt fogadták el az 
előterjesztést. Ennek ellenére a módosítási javaslat nem hangzott el, így az 
előterjesztést a Képviselő-testület anélkül fogadta el. Ezért készült ez a mostani 
anyag. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 

 
476/SzÜ 286/KH/2007. (XII. 19.) számú határozat 

 
Tárgy: Az – Ózd Város Önkormányzata által fenntartott szociális 

intézményrendszer átszervezésére, működtetésének racionalizálására 
tárgyú – 476/SzÜ. 258/KH/2007. (XI.27.) számú határozat módosítása 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
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A Képviselő-testületet a 476/SzÜ 258/KH/2007. (XI.27.) számú határozata 1. 
számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő lép: 
 
„4.) Ózd Város Önkormányzata az I. számú Idősek Klubja, a Harmónia 

Gondozóház – Idősek Klubja és a Központi mosoda működtetését 2007. 
december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti, ezzel egy időben a 
közalkalmazottak jogviszonya a hatályos jogszabályok szerint felmentéssel 
megszűnik.” 

 
 

14.) napirend 
 
 
Javaslat térségi integrált szakképző központ létrehozásáról szóló pályázat 
benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat és együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 

 
Benedek Mihály köszönti Vincze Istvánt, aki közoktatási szakértőként vesz részt 
a munkában. 
 
Malinkó János elmondja, az egész országban a szakképzés átszervezése és 
tartalmának megújítása folyik. Az egyik lehetséges megoldás, hogy területi 
integrált szakképző központokat hoznak létre. Egy ilyen terv van jelenleg a 
testület előtt. A BAZ Megyei Önkormányzat intézményei, valamint Edelény és 
Ózd szakképző intézményei kerülnének bele. Ez a jövő útja. Egyenlőre csak egy 
konzorcium jön létre és január közepén kell beadni pályázatot amely alapján 
létrejöhet a társulás, ami majd fejlesztési lehetőséget biztosít a TISZK számára. 
A jelen feladata, hogy amíg nem jön létre a társulás, a megállapodás szerint 
menne az együttműködés és ehhez egy szándéknyilatkozatot kell aláírni, 
amelyet - amennyiben a testület ma elfogadja, - Polgármester úr fog megtenni. 
 
Benedek Mihály ismerteti, amikor elkezdtek gondolkodni a témával 
kapcsolatban, akkor kérte fel Vincze Istvánt, vegyen részt ebben a munkában, 
hiszen ő ennek a területnek a szakértője. Kéri a testületet, értsenek egyet a 
javaslattal és fogadják el a határozatot. Kéri a szavazást az elfogadásról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
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483/SzÜ 287/KH/2007. (XII. 19.) számú határozat 

 
Tárgy: Térségi integrált szakképző központ létrehozásáról szóló pályázat 

benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat és együttműködési 
megállapodás jóváhagyása 

 
Fenti tárgyban Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 2. § (5) bekezdése, és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 89/B. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata „A szak- és felnőttképzés struktúrájának 

átalakítása” konstrukció keretében kiírt a „TISZK rendszer továbbfejlesztése 
című, TÁMOP 2.2.3/07/2. számú pályázaton való részvételre 
együttműködési konzorciumot hoz létre B-A-Z Megye Önkormányzatával 
mint gesztor önkormányzattal és Edelény Város Önkormányzatával. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
2.) A határozat melléklete szerinti „Együttműködési megállapodást” és a részét 

képező a „TISZK létrehozása a Sajó mentén” szándéknyilatkozatot elfogadja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
3.) A Képviselő-testület Vincze István közoktatási szakértőt, szakértői száma: 

009713-04, címe: Ózd, Vasvár út 4. 1/2 felhatalmazza az önkormányzat 
képviselőjének. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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15.) napirend 

 
Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézményeknél behajthatatlan követelések 
nyilvántartásból való törlésére 
 
Boda István elmondja, korábban is volt egy kísérlet az előterjesztés 
elkészítésére, de akkor az ágazat megvizsgálta, hogy lehet-e jogutódot találni 
erre a követelésre. Mivel jogutód nincs, ezt a pénzt, mint behajthatatlan 
követelést törölni kell. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Benedek Mihály felhívja a figyelmet az Alsófokú Oktatási Intézménynek és az 
oktatás területén dolgozóknak, hogy az általuk jogutódnak tekintett, azonban 
törvényesen nem jogutódnak elismert SPIC Oktatási Intézménnyel jóval 
alaposabb szerződések megkötésére kerüljön sor a hasonló esetek elkerülése 
érdekében. Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

485/SzÜ 288/KH/2007.(XII. 19.) számú határozat 
 
Tárgy: Az alsófokú oktatási intézményeknél behajthatatlan követelések 

nyilvántartásból való törlése 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának nyilvántartásában lévő 
1.117.521 Ft behajthatatlan követelés törléséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
Határidő: azonnal 

 
-.-.- 

 
Benedek Mihály tájékoztatást ad arról, hogy a 16/A és 16/B napirendeket zárt 
ülésen, a 16/C napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a testület. 
 

-.-.- 
 

A Képviselő-testület a 16/A és 16/B napirendeket zárt ülésen tárgyalja, 
amelynek anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel. 
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16/C.) napirend 
 
Javaslat önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdésekre 

 
Nagybalyi Géza ismerteti, hogy a Képviselő-testület – az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság javaslata alapján – a város működőképességének megtartása, az 
elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében ez évben végzett eredményes 
tevékenységéért két havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti Benedek 
Mihály polgármestert, Kiss Sándor és dr. Bárdos Balázs foglalkoztatási 
jogviszonyban lévő alpolgármestereket. Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 
egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Riz Gábor elismeri azt a munkát, amelyet a város vezetői az elmúlt egy évben 
kifejtettek a város épülése, szépülése érdekében, azonban mindenki ismeri az 
ország pénzügyi helyzetét, a megszorító csomagot, ezért kéri, hogy 
csatlakozzanak a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökségének azon 
állásfoglalásához, amelyben valamennyi tagságához tartozó polgármestert kér, 
tekintsen el az ez év végi jutalom átvételétől. Úgy véli, meg kell próbálni 
átérezni a konvergencia program mindenkit súlytó hatását és javasolja, ne 
legyen jutalom a város vezetőinek. Erkölcsi elismerés mindenképpen megilleti 
azonban őket.  
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a Riz Gábor által elmondott módosító javaslat 
elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 13 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett Riz 
Gábor úr javaslatát nem fogadja el. 
 
Boda István megjegyzi, december hónapban nem egyedülálló a vezetők 
jutalmazása, hiszen az oktatási és a szociális intézményrendszerben is lehetőség 
van erre. Furcsán venné ki magát, ha az itteni vezetők nem részesülnének 
jutalmazásban. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást dr. Bárdos Balázs alpolgármester 
jutalmazásával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen, 5 nem szavazattal egyetért dr. Bárdos Balázs 
alpolgármester jutalmazásával. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást Kiss Sándor alpolgármester munkájának 
anyagi elismerésével kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen, 5 nem szavazattal egyetért Kiss Sándor 
munkájának anyagi elismerésével.  
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-.-.- 
(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek) 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást Benedek Mihály polgármester jutalmazásával 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen, 5 nem szavazattal egyetért Benedek Mihály 
polgármester jutalmazásával. 
 
Kiss Sándor a fentiek alapján kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 16 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

212/SzÜ 291/KH/2007. (XII. 19.) számú határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdések 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság javaslata alapján – a város működőképességének megtartása, az 
elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében 2007. évben végzett 
eredményes tevékenységéért – két havi illetményének megfelelő jutalomban 
részesíti Benedek Mihály polgármestert, Kiss Sándor és dr. Bárdos Balázs 
foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármestereket. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2007. december 31. 
 

17.) napirend 
 
Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező 
önkormányzati célok meghatározására 
 
Kiss Sándor mivel hozzászólás nincs, kéri a szavazást a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

210/SzÜ 292/KH/2007.(XII. 19.) számú határozat 
 
Tárgy: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározása 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 2008. évre vonatkozóan az alábbi – köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező – célokat állapítja meg: 
 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatainak színvonalasabb ellátása érdekében tekintse kiemelt 
feladatának: 

 
1. a helyi közigazgatás folyamatos korszerűsítését, a helyi közfeladatok 

minőségi ellátását, 
 
2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás színvonalának emelését, a 

bürokráciamentes, ügyfélbarát ügyintézést, a helyi jogszabály-előkészítő 
tevékenység javítását, 

 
3. az Ózd Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeteként a feladatok 

folyamatos végrehajtását, a kistérségben lévő települési önkormányzatok 
közötti együttműködés erősítését, a központi támogatások és pályázati 
lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, 

 
4. közigazgatási tevékenység informatikai megalapozását annak érdekében, 

hogy a közigazgatási eljárások elektronikus ügyintézésre is alkalmasak 
legyenek, 

 
5. a mellérendeltségi kapcsolatok útján végzett közigazgatási tevékenység 

javítását.  
 
Mindezek végrehajtása érdekében: 
 

• A helyi önkormányzati jogok gyakorlását elő kell segíteni az 
önkormányzati döntések megalapozottabb előkészítésével és a végrehajtás 
folyamatos ellenőrzésével, különösen a település- és 
gazdaságfejlesztéssel, a közszolgáltatások szervezésével és minőségi 
színvonalának emelésével, az Önkormányzat vagyonával való 
gazdálkodással, a város-image kedvező alakításával összefüggő feladatok 
ellátása terén. 

 
• A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása – különösen a 

fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, a településfejlesztés 
összehangolása, a kistérségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és 
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szervezése, valamint közös intézmények fenntartása – érdekében erősíteni 
kell a hosszútávú kistérségi együttműködést. 

 
• Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása során 

biztosítani kell a gazdálkodás szabályszerűségét célszerűségi, 
hatékonysági és kiemelt hangsúlyt kell helyezni a takarékossági 
szempontokra,  

 
• Javítani kell a helyi jogszabály-előkészítő tevékenységet. A helyi 

jogszabályok előkészítése során a lakosság nagy részét érintő, jelentősebb 
szabályozási területeken lehetőség szerint törekedni kell költségelemzés 
és költségértékelés készítésére és a megvalósíthatóság előzetes 
vizsgálatára. 

 

• Biztosítani kell a kihirdetett jogszabályok jobb megismerését, és az arra 
alkalmas helyi jogalkotási területek időszakonkénti kodifikációját. 

 
• Az „egységes hivatal” elvének figyelembevételével javítani kell a 

koordinációt a tisztségviselőkkel, bizottságokkal és képviselőkkel való 
kapcsolattartás során, valamint a hivatalon belül. 

 
• A bürokráciamentes, ügyfélbarát ügyintézés érdekében javítani kell az 

elsőfokú ügyintézés színvonalát és a hatósági ügyintézés ügyfeleket 
szolgáló jellegét.  

 
• Továbbra is kiemelt feladat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló jogszabály zökkenőmentes alkalmazása. 
 
•  A hatósági ellenőrzési módszerek javításával, az ellenőrzések 

összehangoltabb rendszerének kialakításával és bevezetésével, valamint 
szigorúbb szankciókkal és jogkövetkezményekkel szükséges fellépni a 
jogsértő személyekkel és szervezetekkel szemben. 

 

• Tovább kell folytatni a megfelelő ügyfél-tájékoztatás, valamint az egyes 
közigazgatási eljárások elektronikus ügyintézése érdekében az 
informatikai háttér alkalmassá tételét. A pénzügyi lehetőségek 
függvényében fokozatosan bővíteni kell a távügyintézés lehetőségeit. 

 

• A hivatali vezetőknek és ügyintézőknek törekedni kell az európai uniós 
ismereteik bővítésére, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Európai 
Uniós pályázati lehetőségeket.  
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• Szükség esetén az érdekképviseletekkel és az érintett civil szervezetekkel 
érdekegyeztetést kell lefolytatni, vagy társadalmi konzultációt, lakossági 
fórumot kell tartani. 

 
Felelős: Ózd Város Jegyzője 
Határidő: 2008. december 31. 
 
 

18.) napirend 
 
Javaslat az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 
 
Kiss Sándor köszönti Szent-Királyi László tűzoltóparancsnokot. 
 
Nagybalyi Géza az előző, 17.), a jelenlegi és a következő, 19.) napirenddel 
kapcsolatban elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztéseket és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

214/SzÜ 293/KH/2007. (XII. 19.) számú határozat 
 
Tárgy: Az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság  

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 
 
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 
 
A képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 245/F. § (2) bekezdése alapján 
az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állománya 
teljesítménykövetelményének alapjául a következő célokat állapítja meg: 
 
1) A működési feltételek javítása érdekében: 
a) A költségtakarékos gazdálkodás folyamatosságának megvalósítása, az 

intézmény saját bevételeinek növelése a jogszabályok keretei által 
meghatározott szolgáltatási tevékenységek megvalósításával. 

b) Az önerőből teljesíthető karbantartások, felújítási munkálatok elvégzése. 
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c) Az energia felhasználás és a közműdíjak mérséklése, takarékos szemlélettel 
történő igénybevétele. 

d) A fenti célok teljesülése érdekében a személyi állomány valamennyi tagjától 
a beosztásához és szolgálati feladataihoz mérten elvárható a pozitív 
hozzáállás, és közreműködés. 

 
2) A tűzesetek megelőzése érdekében: 
a) A lakosság rendszeres tájékoztatása és figyelem felhívása, az írott és az 

elektronikus sajtó útján. 
b) Az általános és a középiskolák tanulóinak tűzvédelmi felvilágosítása. 
c) Nyújtsanak tájékoztatást a gazdálkodó szervezetek felé a jogszabály 

módosítások miatt bekövetkező tűzvédelmi változásokról, azok 
betarthatóságának érdekében. 

 
3) A tűzoltás és a műszaki mentés szakszerűbb végzése érdekében: 
a) A tűzjelzés fogadásának gyorsítása és az adatrögzítés hitelességének javítása, 

valamint az automata tűzjelző (tűzjelzés fogadására alkalmas) 
számítástechnikai végpont kiépítése és működtetése. 

b) A dolgozók elméleti és fizikai felkészítésének javítása, az oktatásokon, 
továbbképzéseken való részvételi lehetőségek jobb kihasználása, a 
beavatkozások dinamikájának és hatékonyságának növelése érdekében. 

c) Az egyes beosztásokhoz és konkrét feladatok végzéséhez szükséges 
tanfolyamokra történő beiskolázások kezdeményezése, az általános 
képzettségi szint emelése. 

 
d) Az alkalmazható (engedélyezett) szakfelszerelések és egyéni 

védőfelszerelések szakszerű kiválasztásával, utánpótlásával a beavatkozások 
eredményességének, hatékonyságának a fokozása. 

e) A működés és a technikai eszközök beszerzése, korszerűsítése területén a 
pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása. 

f) A szolgálati ágak hatékony együttműködése érdekében minden hivatásos 
állományú személytől korrekt és konstruktív közreműködést kell 
megkövetelni a működési terület megfelelő szintű tűzvédelmi helyzetének 
megőrzése érdekében. 

 
4) Az ügyfelekkel, társszervekkel való kapcsolattartás érdekében: 
a) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a személyi állomány tagjai 

törekedjenek a törvényesség, a szakszerűség, a tárgyszerűség, a pontosság, a 
gyorsaság és a határidők betartására. Legyenek udvariasak, türelmesek, 
részrehajlástól és előítéletektől mentesek, ugyanakkor következetesek és 
határozottak. Tevékenységük során érvényesüljön a szolgáltató jelleg, kapjon 
megfelelő hangsúlyt a köz szolgálatára. 
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b) Az ügyek intézése során különös figyelmet kell fordítani a közigazgatási 
hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényből adódó teendők megvalósítására, szakszerű alkalmazására. 

 
c) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a szakmai feladatok hatékony 

végrehajtása érdekében a fegyveres erők, a rendőrség, a polgári védelem, a 
vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási és a környezetvédelmi 
szervek, a mentőszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését – azok 
alapfeladatainak ellátására tekintettel – igényelje. A felsorolt szervezetek 
képviselőivel, illetve a helyi Polgári védelmi kirendeltséggel, valamint a 
működési területen működő önkormányzatok illetékes vezetőivel 
rendszeresen tartson szakmai kapcsolatot, törekedjen a megfelelő 
együttműködésre. 

d) A személyi állomány valamennyi tagjának az intézményi struktúrához 
igazodó, a hierarchikus szervezeti felépítésnek megfelelő hozzáállást kell 
tanúsítania a szolgálat teljesítése során, az általános viselkedési normák 
betartásával. 

 
Felelős:  Polgármester 
 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka 
Határidő:  2008. december 31. 
 
 

19.) napirend 
 
Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közterület-Felügyelete 2008. évi 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 
 
Kiss Sándor köszönti Fodor Gábort a Közterület Felügyelet mb. vezetőjét. 
 
Fazekas Zoltán jelzi, áttanulmányozva az előző és a jelen napirendi pontot 
megállapította, hogy a teljesítményértékelési célok formálisak, ezt minden évben 
meg szokták szavazni, viszont a visszajelzésről kevés az információ. Az 
előterjesztésben lévő pontok között talált olyat, amivel nincs tisztában. A 4.1. 
pont szerint „A feladat végrehajtás során elsődleges szempont az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése, védelme.” Ebből a 
„védelme” szót emelné ki. Kérdése ezzel kapcsolatban, van-e a cégnek erre 
hatásköre, lehetősége és apparátusa. Véleménye szerint ez az ingatlan 
kezelőjének, üzemeltetőjének lenne a kötelezettsége és ha célul van kitűzve a 
cégnek, számon is lehet kérni rajtuk betörés vagy rongálás esetén.  
 
Nagybalyi Géza egy pontra reagálna területi képviselőként az elmúlt napok 
történései alapján. Felhívja a figyelmét a Közterület Felügyelet vezetőjének a 
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3.2. pontra, miszerint: „A lakótelepi övezetben nagyobb figyelmet kell fordítani 
a közterületi hulladéktároló edényzetek környékének tisztaságára és ehhez 
kapcsolódóan a takarítási kötelezettség és a guberálók szigorúbb ellenőrzésére.” 
Jönnek az ünnepek, több hulladék kerül ki a háztartásokból, a szeméttárolók 
hamar megtelnek és a guberálók óriási szemetet csinálnak. Különösen a Béke 
telep, valamint a Falu térségében és környékén. Az ÓZDSZOLG Kht-nak sok 
problémát okoz a szeméthegy eltüntetése. 5-6 főre tehető azon személyek 
száma, akik ezt teszik napról-napra. Úgy véli, hatékonyabb ellenőrzéssel 
visszaszorítható lenne ez a tevékenység. 
 
Benedek Mihály Fazekas képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, partner 
lenne abban, hogy a „védelme” szót kihagynák a határozatból, azonban 
hozzáteszi, a vonatkozó jogszabályban ez benne van, tehát a közterület 
felügyelőknek kötelessége elvégezni. 
 
Fodor Gábor a Közterület Felügyelet vezetője elmondja, a rájuk vonatkozó 
törvényben szerepel az önkormányzati ingatlanok védelme. Akár helyi 
rendelettel előírhatja az Önkormányzat a Közterület Felügyeletnek az őrzési 
feladatok elvégzését.  
 
Kiss Sándor: a Közterület Felügyeletnek kötelessége az önkormányzati 
ingatlanok védelme.  
 
Fazekas Zoltán elfogadja a választ és örül is neki, hiszen minél többen védik az 
önkormányzati ingatlanokat, annál jobb. Mindenkinek az érdeke és feladata, 
hogy a jó gazda gondosságával járjanak el. Azonban úgy véli, a Közterület 
Felügyeletnek nincs olyan kapacitása és erőforrása, amivel ezt meg tudja oldani. 
Márpedig, ha ez nem megoldott, akkor véleménye szerint nem kellene célul 
tűzni nekik, hiszen nehéz lesz teljesíteni.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:  

215/SzÜ 294/KH/2007.(XII. 19.) számú határozat 
 
Tárgy: Ózd Város Önkormányzatának Közterület Felügyelete 2008. évi 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározása 
 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta: 
A Képviselő-testület a Közterület Felügyelet részére 2008. évre a következő - 
teljesítményértékelés alapjául szolgáló - célokat határozza meg:  
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1. Általános követelmények 
 

1.1 Az önkormányzat által meghatározott célok megvalósítása érdekében 
javítani kell az együttműködést a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival, 
a bizottságokkal, a képviselőkkel, az érintett önkormányzati szervekkel,  
valamint más hatóságokkal, rendvédelmi szervezetekkel.  
 

1.2 Elő kell segíteni a kihirdetett jogszabályok megismertetését a 
lakossággal a minél szélesebb körű jogkövető magatartás elérése 
érdekében. 
A jogszabályok alkalmazása során vizsgálni kell annak gyakorlati 
alkalmazhatóságát. A szerzett tapasztalatokkal segíteni kell a 
Polgármesteri Hivatal jogszabály előkészítő tevékenységét és a 
szakbizottságok munkáját. 
 

1.3 A hatósági ellenőrzések során szigorúbb intézkedésekkel kell fellépni a 
jogszabályokat súlyosan, szándékosan megszegőkkel szemben.  
Az intézkedéseket úgy kell megválasztani, hogy az intézkedés alá vont 
személyekre nézve az elkövetés súlyának megfelelő legyen a joghátrány 
mértéke és az elkövető a későbbiekben jogkövető magatartást tanúsítson, 
valamint elérje a kellő visszatartó hatást mások számára is. 
 

1.4 A felügyelői munka során a törvényesség maximális betartása mellett 
kiemelten kell kezelni az állampolgárok személyi szabadságának 
korlátozását - amennyiben az intézkedés ezt szükségessé teszi - valamint 
a személyes adatok védelmét és az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb 
jogszabályi előírásokat. 
 

1.5 Kiemelt fontosságú feladat a Felügyeletnél szolgálatot teljesítő 
köztisztviselők folyamatos képzése, továbbképzése a feladatellátás  
szakmai színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében. 
 

1.6 A Felügyelethez beérkező lakossági bejelentésekre lehetőség szerint 
azonnali intézkedéseket kell tenni. 
 

1.7 A feladatellátás során törekedni kell a költségvetési előirányzatok lehető 
legtakarékosabb felhasználására.  

 
2.  Közterületek rendjével kapcsolatos feladatok 
 

2.1 Az ellenőrzések során kiemelten kell kezelni a város közterületeinek 
tisztaságát, a közterületek jogszerű használatát, az engedélyhez kötött 
tevékenységek szabályszerűségének betartatását. 
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2.2 Fokozott figyelemmel kell kísérni az épített parkok állagmegóvását, a 
közterületi műalkotások védelmét a lakosság számára közhasználatra 
átadott – pihenést, kikapcsolódást szolgáló – műtárgyak rendeltetésszerű 
használatát, megkímélését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rongálások 
megelőzésére. 

 
3.  Köztisztasággal kapcsolatos feladatok 

 
3.1 A felügyelők kiemelt feladata a köztisztaság fenntartása és javítása a 

városban. Folyamatosan kell ellenőrizni a közterületek tisztaságát, mind 
a családi házas, mind a lakótelepi övezetekben egyaránt.  

 
3.2 A lakótelepi övezetben nagyobb figyelmet kell fordítani a közterületi 

hulladéktároló edényzetek környékének tisztaságára és ehhez 
kapcsolódóan a takarítási kötelezettség és a guberálók szigorúbb 
ellenőrzésére.  

 
3.3 Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére minden 

esetben azonnali intézkedéseket kell tenni. 
 
3.4 A napi útvonalterveknek megfelelően ellenőrizni kell az illegális 

szemétlerakó helyeket a hulladék elhelyezések visszaszorítása 
érdekében. 

 
3.5 Nagyobb hatékonyságot kell elérni az illegális hulladéklerakó helyek 

kialakulásának megelőzésében. Ennek érdekében a szervezeten belüli 
munkavégzési és ügyeleti rendet át kell tekinteni és a szükséges belső 
intézkedéseket meg kell tenni. 

  
3.6 Fokozott figyelmet kell fordítani a szennyvízkivezetések ellenőrzésére, 

különösen a családi házas övezetekben a szennyvízcsatornával ellátott és 
a csatornahálózatba be nem kötött utcákban egyaránt. 

 
3.7 Kiemelten kell kezelni a jogosulatlan szennyvízszippantások 

megelőzését, valamint a szennyvíz ürítését a város közigazgatási határain 
belül.  

 
3.8 Az észlelt szabálytalanságokat, különös tekintettel az illegális hulladék-

elhelyezésre, a szemetelésre, az eddigieknél is szigorúbban kell 
szankcionálni. A szankcionálásnál elsődleges szempontnak helyszíni 
bírság kiszabását kell tekinteni.  
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3.9 A köztisztaság javításának érdekében fokozni kell a környezeti 
tudatformálás alakítására tett törekvéseket. Ennek érdekében, igénybe 
kell venni minden rendelkezésre álló eszközt. 

 
4.  Önkormányzati vagyonvédelmi feladatok 

4.1 A feladat végrehajtás során elsődleges szempont az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése, védelme. 

 
4.2 Legfontosabb az üresen álló ingatlanok állagmegóvása, a rongálások, 

önkényes beköltözések, lakásfoglalások megelőzése, megakadályozása. 
 
4.3 Az önkényes, jogcím nélküli lakásfoglalókkal szemben hozott érdemi - 

jegyzői hatáskörben a lakás elhagyásra kötelező - határozatok 
végrehajtása érdekében az eddiginél szorosabb együttműködés 
kialakítása szükséges a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ügyosztályával, 
valamint az ÓZDSZOLG Kht-val. A bérlemények rongálóival szemben 
határozottabb fellépés és szankciók alkalmazása indokolt. 

 
4.4 A végrehajtások során szorosabb együttműködés és kapcsolattartás 

kialakítása a közreműködő szervekkel. 
 
5. Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 
 

5.1 Szorosabb kapcsolat kialakítása a Rendőrséggel és a közös munka 
megszervezése. Részvétel a rendőrségi akciókban közrendvédelmi, 
közbiztonsági és közlekedésrendészeti területeken. 

 
5.2 A lakosság biztonságérzetének fokozása a közterületen szolgálatot 

teljesítő járőrök számának növelésével. 
 
5.3 Folyamatos kapcsolattartás a Polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és a 

lakossággal, valamint az önkormányzat Közrendvédelmi Bizottságával. 
 
5.4 Szorosabb kapcsolat kialakítás és együttműködés a Polgárőrséggel.  

 
6. A Közterület felügyelők egyéni teljesítménykövetelményeit 2008. 12. 31-

ig el kell készíteni és a köztisztviselővel ismertetni kell. 
 
7. A közterület felügyelők egyéni teljesítményértékelését 2009. 12. 31-ig el 

kell végezni és a köztisztviselővel ismertetni kell. 
 

Felelős: Fodor Gábor Közterület Felügyelet mb. vezető 
Határidő: értelemszerűen, illetve 2008. 12. 31. 
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20.) napirend 
 
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangú szavazással javasolja elfogadásra. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

79/SzÜ 295/KH/2007. (XII.19.) számú határozat 
 

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

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

-.-.- 
 

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

-.-.- 
Tájékoztató a 2007. november 27. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

21.) napirend 
 
Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 
Tartó Lajos: köztudott, hogy 2007. december 21-én 00.00 órakor nyílnak meg a 
Schengeni-határok. Ebből az alkalomból jelképes és ünnepélyes határnyitásra 
kerül sor Susa és a Szlovákiai Jéne közötti határszakaszon a határon túli 
barátokkal. Az ünnepség 12.00 – 12.30 között kezdődik, figyelemmel az 
autóbusz-közlekedésre. Beszédet mond dr. Bárdos Balász alpolgármester, illetve 
Vincze Gyula Jéne polgármestere, valamint az egyházak képviselői. A beszédek 
után nemzetiszínű szalagok átvágásával nyitják meg a határt a nagyközönség 
előtt. A hivatalos részt követően kötetlen beszélgetésre, szórakozásra invitálják a 
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vendégeket, melynek keretében egri és somoskői borokkal, forró teával, fasírttal 
és pogácsával kínálják meg a résztvevőket. Tekintettel arra, hogy az előrejelzés 
kissé borús, hideg időt jósol, sportos, meleg ruházatot javasolnak az 
ünneplőknek. Mindenkit szeretettel vár erre az ünnepségre. 
 

-.-.- 
 

Nyerges Tibor gépkocsival nem rendelkező emberek kérését szeretné 
tolmácsolni. Az idő rosszra fordultával gyakran előfordul, hogy a TESCO-nál 
fedett buszváró hiányában, nem megfelelő körülmények között várakoznak az 
emberek. Kovács György városi főmérnök a szünetben tájékoztatta, hogy 
Polgármester úr ez ügyben már tett lépéseket. Ezt megköszöni és bízik benne, 
hogy ennek látható eredménye is lesz.  
 
Benedek Mihály: ha a TESCO válaszát megkapják és a tervezési feladatok 
lezárulnak megoldható lesz a probléma. 
 

-.-.- 
 
Janiczak Dávid az Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökeként 
mindenkit meghív a december 22-én tartandó Lengyel Karácsony nevű 
rendezvényre, amelyen 15.00 órától az Ív úti templomban Bogdan atya lengyel 
nyelvű miséjére kerül sor, majd ezt követi 16.00 órától az Olvasó 
Színháztermében lengyel kulturális műsor lengyel népdalokkal és néptánccal. 
Mindenkit szeretettel vár és reméli, megtöltik az Olvasó színháztermét. 
 

-.-.- 
 
Benedek Mihály megköszöni mindenkinek a munkát, majd tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy december 28-án 9.00 órától rendkívüli testületi ülés lesz, 
amelyen ármegállapító rendeleteket fognak elfogadni. Az ügyosztályok vezetőit 
és a bizottságok elnökeit arra kéri, hogy december 27-én 14.00 órától korábban 
ne tartsanak bizottsági ülést. Végezetül mindenkinek békés, nyugodt, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kíván, majd bezárja az ülést.  
 

K. m. f. 
 

Ózd Város Jegyzője 
     távollétében: 

 
 

Vasas Ágostonné      Benedek Mihály 
ügyosztályvezető        polgármester 


