
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december 28-
án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, 
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy 
Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári 
István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga Gábor, Vitális István, 
Zsolnai Piroska képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
dr. Almási Csaba   PH. Igazgatási Ügyosztályának jegyzői feladatok  

ellátásával megbízott vezetője  
dr. Babus Magdolna  PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási  

Ügyosztály vezetője 
Vasas Ágostonné   PH. Szervezési Ügyosztály vezetője 
Malinkó János   PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály  

mb. vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Sóhalmy Emil   PH. Műszaki Ügyosztály ügyosztályvezető- 

helyettese  
Vámos Istvánné dr.  PH. Lakosságszolgálati Ügyosztály mb. vezetője 
H. Szőke Marianna  kabinetvezető 
Pinkóczi József   Ózd Városi Rendőrkapitányság vezetője 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Pók Elemérné   Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ  

vezetője 
Suszter Sándor   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Varga Gyula    Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 
Veres Zoltán   Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője 
dr. Szemere Endre   ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. A 
meghívóban szereplő napirendi pontok közé javasolja 9/A.) napirendként 
felvenni a „Javaslat a meghosszabbított téli-tavaszi cél-pályázati (2007/10/a. 
számú) közmunkaprogramban történő részvételre” című előterjesztést. Az 
előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalását az indokolja, hogy a pályázat 
benyújtásának végső határideje 2008. január 21., a testület pedig soros ülést 
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január hónapban nem tart. Köszönti Vereczkei Csabát, a BAZ Megyei 
Rendőrfőkapitányság vezetőjét, valamint Pinkóczi Józsefet, az Ózd Városi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendőrség 
vezetői az ülés megkezdése előtt hozzá kívánnak szólni. A továbbiakban kéri, 
szavazzanak az általa tett módosítással együtt a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
Napirend: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (…..) számú rendelet-tervezete a 

város 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Előterjesztő: Polgármester 

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

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) számú 
rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

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

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről szóló többször módosított 9/2005. (III.29.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke 

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

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési 
díjáról szóló többször módosított  10/2005. (III.29.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke 

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

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

 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
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6.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) számú 
rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

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

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

 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

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

helyi adókról  
 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
9.)  Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 
 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 
9/A.) Javaslat a meghosszabbított téli-tavaszi cél-pályázati (2007/10/a.) számú) 

közmunkaprogramban történő részvételre 
 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 
10.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlan hosszú távú 

hasznosítására vonatkozó 227/KH/2007. (V.03.) számú határozat 
kiegészítésére 

 
Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 

 
11.) Javaslat az Ózd és Térsége Polgárőrség helyiségigényének elbírálására 
 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 
12.) Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ 1. számú Idősek Klubja 

által használt, Ózd, Bethlen Gábor út 1. szám alatti ingatlan hasznosítására 
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
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13.) Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének 
elbírálására 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 
14.) Javaslat az Ózd, Október 23. tér 1. szám alatti (11172/B. hrsz-ú) épület 

hasznosítására vonatkozó 217/KH/2007. (IX.25.) számú határozat 
módosítására 

  
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 
15.) Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására 
 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
16.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására 
 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 

-.-.- 
 

Pinkóczi József tájékoztatja a testületet, hogy az Országos Rendőrfőkapitány 
2008. január 1-jétől áthelyezte az Országos Rendőrfőkapitányság állományába, 
így január 2-án már ott folytatja munkáját. Hozzáteszi, nem volt egyszerű a 
döntést meghoznia. Úgy értékeli, nem végzett az ózdi rendőrség rossz munkát a 
vezetése alatt, ehhez azonban szükség volt a polgármester úr, a hivatal, a testület 
tevékeny támogatására, illetve a kistérséghez tartozó 28 település 
önkormányzatainak támogatására is. Megköszöni azt az együttműködést, amit 
irányába és az ózdi kapitányság felé nyilvánítottak, és kéri, hogy az utódját 
ugyanolyan szívvel és lélekkel támogassák, mint ahogy vele tették. 
Mindenkinek boldog új évet, jó egészséget kíván. 
 
Vereczkei Csaba ismerteti, meglepődve szembesült munkája során azzal a hírrel, 
hogy szakmai koncepciója keretében le fogja cserélni a kapitányságok 
vezetőinek felét. Hangsúlyozza, nem váltotta le Pinkóczi urat. A kapitány urat 
egy országos szakmai feladattal fogják megbízni, visszatér az eredeti 
szakterületéhez, amelynek országosan elismert és jeles képviselője. Pinkóczi úr 
illetve az országos főkapitányság vezetésének döntését teljes mértékben 
tolerálja, de ezzel nagy gondot akasztottak a saját, a polgármester, és a testület 
nyakába, mivel a kapitányság vezetéséről gondoskodni kell. Úgy gondolja, a 
város nem a legideálisabb állapotot tükrözi, a kapitányság vezetése pedig teljes 
embert kíván. Az erre alkalmas személy kiválasztása nagy körültekintést és 
alapos szakmai mérlegelést fog igényelni. Szeretné ezt minél hamarabb 
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megtenni és véleménye szerint egyikük sem híve annak, hogy gazdátlanul 
maradjon a kapitányság. Január 1-jétől – mivel az élet nem állhat meg és a 
folyamatos ügymenetet biztosítani kell – a rendőrség Szervezeti és Működési 
Szabályzata szerint dr. Varga László Bűnügyi Osztályvezető lesz az, aki a 
kapitányság vezetői feladatainak betöltésével meg lesz bízva. Egyenlőre nem 
döntötte el, hogy ki lesz a kapitányság kinevezett vezetője, jelenleg egy 
jogfolytonosságot kell biztosítani. Első lépésben meg fogják kezdeni az 
egyeztetést a polgármester úrral, a testülettel és az elsődleges feladat lesz 
mindannyiuk számára, hogy megfelelő módon biztosítsák a rendőrkapitányság 
működését. Mindehhez kéri a testület segítő támogatását. Mindenkinek boldog 
új évet, erőt, egészséget kíván. 
 
Benedek Mihály a testület valamennyi tagja és a maga nevében, valamint Ózd és 
vonzáskörzete nevében megköszöni Pinkóczi úr munkáját, mindazt, amit 
meghonosított a város közrend-közbiztonságában. Kíván a testületi tagok 
nevében erőt, egészséget, sok sikert és legalább olyan eredményeket, mint 
amilyeneket Ózd városában elért. Vereczkei Csabának azt tudja ígérni, hogy a 
rendőrség számára ugyanúgy biztosítják a támogatást, mint eddig, sőt ha 
lehetőségeik nagyobbak lesznek, akkor további támogatást a Közrendvédelmi 
Bizottság és a testület egyetértésével meg kívánják adni. Eredményekben gazdag 
új évet kíván mindkettőjüknek. 
 

-.-.- 
 

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

1.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (…..) számú rendelet-tervezete a város 
2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében elmondja, Ózd város 2007. évi 
költségvetését a Képviselő-testület február 28-án fogadta el. A 
költségvetésvetésben 531.791 E Ft működési hiánnyal és 350.000 E Ft 
folyószámla hitellel számoltak. A költségvetési rendelet elfogadását követően 
több  olyan esemény is történt, ami jelentősen befolyásolta a bevételi és kiadási 
előirányzatokat. Az ezekkel összefüggő, önkormányzati hatáskörbe tartozó és 
szükséges előirányzat módosításokról a Képviselő-testület az elvárható 
intézkedéseket meghozta. Ezeket a rendelet-módosítás indokolási része 
tartalmazza. Van azonban a bevételi előirányzatok között két olyan előirányzat- 
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csökkenés, melyre az Önkormányzatnak nincs, illetve alig van befolyása. Az 
egyik ilyen bevételkiesést jelentő változás a 2006. évi iparűzési 
adóbevallásokból számított, adóalap növekedésével összefüggő adóerőképesség 
javulás. Az adóerőképesség javulása miatt 116,0 M Ft, a költségvetésből 
származó személyi jövedelemadó kiegészítésről kellett lemondani és 
visszafizetni. A másik ilyen jelentősnek számító bevételt csökkentő tétel a 
szociális juttatások tervezett előirányzattól való 97,3 M Ft-os elmaradása. Az 
elmaradás alapvetően két szociális juttatás előirányzatának csökkenésével függ 
össze. Ezek a rendszeres szociális segély és a normatív lakásfenntartási 
támogatás előirányzatai. A rendszeres szociális segély esetében a jogosultak 
részére lényegesen magasabb segély került betervezésre, mint amit a 2007. 
évben érvényes törvény szerint folyósítani lehetett. A 2007. januártól hatályos 
jogszabály ugyanis limitálta a segély összegét, az a minimálbér összegét nem 
haladhatta meg. A normatív lakásfenntartási támogatások esetében az eltérésnek 
kettős oka van. Egyrészt a korábbi időszakhoz képest a támogatást meghatározó 
arányszám változatlansága mellett növekedett a minimálbér és a rendszeres 
pénzellátás, ennek következményeként csökkent a támogatások megállapított 
összege. Másrészt a jogosultak korábbi években tapasztalt tartós emelkedésével 
szemben – kb. 150 fő növekedésével lehet számolni - csökkent a kérelmezők, ill. 
jogosultak száma. A szociális juttatások bevételi előirányzatának csökkenésével 
természetesen a társadalom- és szociálpolitikai kiadás-előirányzatai is 
csökkentek. A bevételi főösszeget legjelentősebb mértékben a 
kötvénykibocsátásból származó bevétel növelte. A kötvénykibocsátásból az 
Önkormányzat összesen 3.044,21 M Ft bevételt realizált. A kiadási 
előirányzatok változásait döntően a képviselő-testületi határozatok, a szervezeti 
átalakítások miatti módosítások, átcsoportosítások, a pályázatos támogatásokkal, 
a központosított előirányzatokból származó bevételekkel összefüggő 
kiadásnövekedések, valamint a tartalékokból és a jóváhagyott keretekből 
átcsoportosított összegek okozzák. Az előterjesztett rendeletmódosításban az 
előirányzat visszavonásokat és átcsoportosításokat, és a tartalékok emelését is 
figyelembe véve az indokolásban részletezetteknek megfelelően összesen 
46.970 E Ft összegben tesz javaslatot az előirányzatok módosítására, növelésére. 
A kiadási előirányzatok növelését alapvetően az átvett, illetve felújított 
ingatlanok használatbavételével, az intézmények új helyre költözésével, 
valamint előrehozott nyugdíjazással kapcsolatos, nem tervezett kiadások 
indokolják. A kiadási főösszeg legjelentősebb növekedését a bevételhez 
hasonlóan a kötvénykibocsátásból működtetésre fel nem használt összeg 
befektetése eredményezte. Mivel a rendeletmódosításból a 2007. évi hiány 
mértéke egyértelműen nem állapítható meg, ezért erre külön is kitér. A bevételek 
alakulásánál arra már utalt, hogy a kötvénykibocsátás ez évi összes bevétele 
3.044,21 M Ft volt, míg az ezzel összefüggő befektetési kiadás az egyszeri 
költségekkel együtt 2.407,052 M Ft-ot tett ki.  A működési és felhalmozási 
kiadások finanszírozására a kötvény összbevételéből ez évben 624.868 E Ft 
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kerül felhasználásra. Ebből az előterjesztés szerint 19.532 E Ft a pályázati 
céltartalék növelésére kerül felhasználásra, így a 2007. évi költségvetés 
számított hiánya összesen 605.336 E Ft. Mivel a hiány kötvénykibocsátásból 
került finanszírozásra, folyószámlahitele év végén az önkormányzatnak nem 
lesz. Az előbbiekből az is következik, hogy a hiány mértékéke az 
Önkormányzattól független adóerőképesség javulás miatti 116.0 M Ft-os 
bevételkiesés mértékénél kisebb mértékben, 73.545  E Ft összegben növekedett, 
ami azt is jelenti, hogy az év közben, a hiány további növekedésével  
kapcsolatban megtett intézkedések eredményesek voltak. Tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy a működésképtelen Önkormányzatok egyéb támogatására az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz október 18-án benyújtott 
pályázatra 40 M Ft működési támogatásban részesült a város, melyet az 
előterjesztett rendeletmódosítás nem tartalmaz, így a 2007. évi működési hiány 
ezen összeggel tovább csökken. Elmondja, hogy törvényi előírások módosulása 
és saját érdekeik miatt 2008. évben, illetve azt követően, nemcsak egyszer kerül 
költségvetési rendet módosítás testület elé, hanem negyedéves, féléves 
időszakonként. Mindezeket mérlegelve kéri, hogy fogadják el a javasolt 
előirányzat módosításokat és a rendelet-módosítást. 
 
Boda István a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, 
valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes véleményét ismerteti. A 
költségvetést megtárgyalták és bizottságonként 1-1 tartózkodással elfogadását 
javasolják. Megállapítható, hogy nehéz év volt a 2007-es gazdálkodási 
szempontból, de végül is pozitívan sikerült zárni az évet. Jó ötlet volt a 
kötvénykibocsátás. A bizottság megállapította, hogy az áremelkedéseket az 
intézmények kibírták és a gazdaságos működés volt a jellemző. A bevételek közt 
jelentős   kérdés az intézményi többlet-bevétel, ami 407 M Ft-ról 550 M Ft-ban 
realizálódott. Ennek fő oka, hogy jelentős pályázati pénzek és átvett 
pénzeszközök érkeztek. Ezzel együtt is megállapítható, hogy a 10 %-os 
normaemelésen túl az új költségvetésnél ezt ismét meg kell vizsgálni. A 
kiadások tekintetében a létszámokra kíván kitérni. Megállapítható, hogy az 
intézményrendszer dolgozói létszáma 1737 fő volt, ez 53 fővel csökkent. Az 
eddig már végrehajtott, főleg a szociális ágazatban történt racionalizálás úgy 
prognosztizált, hogy 2-2,5 %-nál nem lesz nagyobb 2008-ban sem. Az 
egészségügyi alapellátás területén az ellátásoknál megmaradt pénzeket 
pályázatokra kívánják fordítani. A költségvetési előirányzat-változások közül 
felsorol néhányat: civil szervezetek támogatásának rendezése, az általános 
tartalék visszapótlása, a strand karbantartási feladataihoz biztosított előirányzat 
visszavonása, a martinsalakos házak bontása kiadási előirányzat maradványának 
visszavonása, az ÓZDSZOLG Kht. elvégzett munkáinak rendezése. A 2008. évi 
törekvés az, hogy még áttekinthetőbb költségvetés készüljön, amiben nem azt 
kell nézni, hogy hova vannak még pénzek „eldugva”. Hangsúlyozza, újszerű 
megközelítésre kell készülni. Mivel a testületnek február hónapban meg kell 
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tárgyalnia a költségvetést, január első két hetében fel kell gyorsítani az ezzel 
kapcsolatos munkákat. Ehhez kéri mindenki segítségét. Úgy gondolja, a 2007. 
évet jól zárta a testület, a hiányt lenullázta és arra kell törekedni, hogy ez ne 
torlódjon újra fel. A bizottságok javasolják a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadásának jogi akadályát nem találta. Egyhangúlag 
javasolják a testületnek elfogadását. 
 
Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Az ülésen elsősorban az ágazatot érintően hangzottak el 
vélemények. Példaként említi, hogy folyamatosan csökken az ágazatban 
dolgozók létszáma, és a 2007. évi csökkentés nagy részét is az oktatás-
közművelődést érte. Tovább csökkentették a támogatások mértékét, ezt 
ellensúlyozta az otthagyott pénzeszközök és intézményi bevételek emelkedése, 
így szabadon felhasználható pénzeszközök is keletkeztek. A bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem mellett javasolja az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Fazekas Zoltán ismerteti, a Közrendvédelmi Bizottság a költségvetés 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett javasolja azt elfogadni. A közrendvédelmi feladatokra, 
célokra előirányzott összegekkel kapcsolatban megállapították, hogy az 
előirányzott 18 M Ft megfelelő ütemben és maradéktalanul, célirányosan került 
felhasználásra. A jelenlegi előterjesztést érinti a közterület-figyelő rendszer 
tervezésére szánt 2 M Ft visszairányítását a költségvetésbe, ami tudatos döntés 
eredménye. Mivel év közben a kivitelezésre szánt 20 M Ft zárolásra került, a 
bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy nincs értelme terveztetni megvalósítás 
nélkül. Ugyanakkor egyetértettek abban, hogy szükség van a térfigyelő rendszer 
kiépítésére, mert többek között hivatalos statisztikák is igazolják, hogy ahol 
bevezetésre került, ott 30 %-kal csökkent a közterületi szabálysértések száma és 
jótékony hatással voltak a város vagyonának megóvása szempontjából is. Ezért 
kérik a város vezetését, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során vegyék 
figyelembe ezt a tényt és a megfelelő költségkalkuláció alapján a 2008. évi 
költségvetésbe kerüljön beépítésre. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
 
 



 9

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
31/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve az évközi 
központi intézkedéseket, a helyi önkormányzati döntéseket és az intézményi 
kezdeményezéseket – a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II. 28.) számú 
rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A R. 2. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján az 

önkormányzat az 1. számú melléklet szerinti új címrendet állapít 
meg.” 

 
2. § 

 
A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3 § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2007. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét 13.874.575 
E Ft-ban állapítja meg. 

   
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti 

részletezését a 2. számú melléklet, címenkénti részletezését a 3. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
(3) A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerveinek módosított bevételi előirányzatait 
a 3/a) számú melléklet, az Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 
módosított bevételi előirányzatait a 3/b) számú melléklet 
tartalmazza.” 

 
3. § 

 
A R. 4. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„4. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2007. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 13.874.575 
E Ft-ban állapítja meg. 

 
(2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésben megállapított főösszegének 

intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. 
számú melléklet tartalmazza.   

 
a.) A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerveinek előirányzat-csoportonkénti és 
kiemelt előirányzatonkénti módosított kiadási előirányzatait, 
valamint a módosított éves létszámkeretét a 4/a) számú melléklet 
tartalmazza. 

 
b.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési intézményeinek előirányzat-
csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti módosított kiadási 
előirányzatait, valamint a módosított éves létszámkeretét a 4/b) 
számú melléklet tartalmazza. 

 
c.) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi módosított kiadási előirányzata 

6.380.294 E Ft, melyből 19.855 E Ft a működési célú általános 
tartalék, 10.426 E Ft a lakóterületi céltartalék és 19.532 E Ft a 
pályázati céltartalék összege. A kiadások feladatonkénti 
részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 
d.) Az önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 

521.328 E Ft, a beruházási kiadások módosított előirányzata 
1.138.841 E Ft. Feladatonkénti részletezését a 4. és 5. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

 
e.) A felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósítandó 

támogatás módosított előirányzata 4.523.924 E Ft, melynek 
intézményenkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 
f.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi módosított bevételi 

és kiadási előirányzatait a 7/a), 7/b) és 7/c) mellékletek 
tartalmazzák. 

 
g.) Az önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai 

módosított előirányzatainak mérlegét a 8. számú melléklet, 
felhalmozási bevételei és kiadásai módosított előirányzatainak 
mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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(3) Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi és kiadási 

előirányzatainak összevont mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

(5) Az önkormányzat 2007. évi módosított előirányzat-felhasználási 
ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.” 

 
4. § 

 
(1) A rendeletmódosítás hatályba lépését követően az év hátralévő időszakára a 

Képviselő-testület a központi intézkedésekkel és intézményi hatáskörbe 
tartozó döntésekkel kapcsolatos előirányzatok rendezésére, valamint a 
19.855 E Ft általános tartalék és a 10.426 E Ft lakóterületi céltartalékok 
felhasználására – ez utóbbinál a településrészi bizottságok illetve területi 
képviselők véleményének figyelembevételével - a Polgármestert hatalmazza 
fel. 

 
(2) A Képviselő-testület hozzájárul – az intézmények működőképességének 

fenntartása mellett – a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek 
folyósítandó támogatás feladatokhoz igazodó kiutalásához. 

 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2008. évi 

költségvetés jóváhagyásáig a 2007. évi előirányzatok figyelembevételével az 
intézmények és egyéb szervezetek folyamatos működéséhez szükséges 
támogatások kiutalásáról gondoskodjon. 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 5. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 
8. §-a hatályát veszti. 
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(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek.) 
 

2.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …/2007. (…) számú rendelet-tervezete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) számú 
rendelet módosításáról 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, hogy az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a rendelet-
tervezet elfogadását támogatja. A bizottság az előterjesztés indokolás részében 
stilisztikai hibák kijavítását javasolja. Az indokolás 3. §-ában az „egészségügyi 
szolgáltatásról” helyett javasolja az „egészségügyi szolgáltatásra” kifejezést írni. 
A 4. §-hoz kapcsolódó indoklás utolsó részében „a jogszabályokra a rendelet…” 
kifejezésbe javasolja az „és” szót beírni, így a kifejezés a következő lesz: 
„jogszabályokra és a rendelet …”. A továbbiakban elmondja, a helyi rendelet 
módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény módosítása indokolja. Az 1. §-ban a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyekre is kiterjesztik az 1993. évi III. törvény hatályát. 
A 2. §-ban egyértelművé tették a jövedelemtámogatást, a 3. § a jegyzői 
hatáskörről szól, a 4. § a testület méltányossági gyakorlására tesz javaslatot, az 
5. § pedig a szociális ellátások megtérítését szabályozza. A 6-7. § az 
együttműködés megszűnése eseteinek körét bővíti, amely a rendszeres szociális 
segélyhez kapcsolódik. Eddig két kitételt tartalmazott a rendelet-tervezet, ezt 
javasolják öt kitételben meghatározni. Ezek közül, ha a segélyezett bármelyiket 
megszegi, a segélye megvonásra kerül. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását javasolja. 
 
Nyerges Tibor a 6. §-al kapcsolatban kíván véleményt mondani. Egyetért azzal, 
hogy az előterjesztésben foglalt módosítások döntő többsége a törvényben 
megfogalmazott átvezetéseket tartalmazza, azonban a 6. § kivétel ez alól, mert 
önkormányzati hatáskörben született döntést tartalmaz. Ennek a lényege, hogy 
szigorítások kerülnek bevezetésre. Véleménye szerint hasznos és jó dolog, hogy 
a rendszeresen nem foglalkoztatott segélyezetteknek programokat szerveznek, 
így a munkaerőpiacon hatékonyabban tudnak résztvenni és egyéni problémáik 
kezelésében is hatékony segítséget kapnak. Hozzáteszi, a családsegítés rendszere 
több, mint 2600 fő számára kellene programot biztosítson, pl. munkaerőpiaci 
vagy személyiségfejlesztő tréning, stb. Úgy gondolja, akkor korrekt egyfajta 
együttműködési szerződést kötni, ha mindkét fél nyújtani tudja azt, ami a 
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szerződésben szerepel. Jelenleg a Családsegítő Szolgálat 3 fővel végzi a 
feladatokat, így nem igazán valósítja meg azt a célt, amire szükségük lenne a 
résztvevőknek. Így a rendszer további szigorítása szerinte mindaddig nem 
indokolt, amíg mindkét fél nem teljesíti maximálisan azt, amit számára a 
program előír. Képviselő-csoportjuk ezt a szigorítást nem támogatja, mivel jelen 
pillanatban nem teljesen biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek. 
 
Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
elfogadását javasolja. Úgy gondolja, ha bárki támogatást ad valakinek, akkor 
pozitív hozzáállást várhat el. Szakemberellátással kapcsolatos anomáliát ő is 
tudna említeni pl. az oktatási ágazatból. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról az indoklási 
részben történt módosítások elfogadásával együtt. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 nem, 5 tartózkodás mellett 
megalkotja 

Ózd Város Önkormányzatának 
32/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
18/2007. (X. 1.) számú rendeletéről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 37/A. § (2) bekezdés a) pontja, és 
a 37/D. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X. 1). számú rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. §  

 
A Rendelet 2. §-a a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[E rendelet hatály kiterjed: 
a) Ózd város közigazgatási területén élő:] 
 
„aa) az Szt. 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott,” 
 
[személyekre.] 

2. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (4) bekezdés ae) és ah) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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[A kérelmező köteles – e rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott 
átmeneti segély (elemi kár) kivételével – a jogosultság megállapítása érdekében 
a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának 
megfelelő igazolást benyújtani, az alábbiak szerint:] 
 
„ae) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői 
tevékenységből származó jövedelemről  az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és a 
(3) bekezdés alapján az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot,”  
 
„ah) Az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását 
megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási 
folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot,”   
 

3. § 
 

(3) A Rendelet 3. § (8) bekezdés a) pontja a következő ae) és af) alponttal 
egészül ki:  
[Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt.-ben és a Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek szerint a jegyző] 
 
„ae) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából és  
 af) járulékfizetés alapjának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki.” 
 

4. § 
 

(5) A Rendelet 3. §-ának (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„(9) E rendelet 4. § (4) bekezdése alapján indult eljárásban az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottság dönt.   
 
(10) A kérelmező e § (8) bekezdés b), c), és d) pontja, valamint a (9) bekezdése 
alapján hozott döntés ellen Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testületénél, e § (8) bekezdés a) pontja és a 4. § (3) bekezdése alapján hozott 
döntés ellen az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.-A.-Z. 
Megyei Szociális és Gyámhivatalánál a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
fellebbezéssel élhet.” 

 
5. § 

  
(1) A Rendelet 4. §-ának (3) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép. 
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„(3) A jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátás esetében a megtérítés 
összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból 
történő csökkentésére, elengedésére, vagy részletekben történő megfizetésére az 
Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  
 
(4) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás esetében - az Szt. 17. § 
(5) bekezdése alapján - a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a 
kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, vagy 
részletekben történő megfizetéséről az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Bizottság dönt.”   

6. § 
 
A Rendelet 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, 
ha e § (6) bekezdésének b)-f) pontjaiban foglaltakat nem teljesíti.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) E § (7) bekezdésében foglalt esetben - a Családsegítés értesítése alapján - a 
jogosultságot megállapító szerv a rendszeres szociális segély összegét 3 hónapig 
75%-os mértékben folyósítja.” 
 

8. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 
 
a) 3. § (4) bekezdés a) pontjának ag) alpontjában a „vagy a tartásdíj fizetéséről 
szóló nyilatkozatot,” szövegrész,  
b) 3. § (8) bekezdés d) pontjának db) és dc) alpontja, 
c) 6. § (8) bekezdés a) pontjának felvezető mondatában a „a (6) bekezdés a) és 
d) pontjaiban foglaltak megszegése esetében” szövegrész.  
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3.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának ……/2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről 
szóló többször módosított 9/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a rendelet-tervezet 
elfogadását. A továbbiakban részletesen ismerteti a rendelet-tervezet 
indokolásában foglaltakat. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának  
33/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,  
azok igénybevételéről szóló többször módosított  
9/2005. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében és a 62. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről szóló többször módosított 9/2005. (III. 29.) számú rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A Rendelet 1.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed 
 

1. Ózd város közigazgatási területén élő  
     a) az Szt. 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti, 
     b) bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
     c) letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint 
     d) magyar hatóság által menekültként elismert 
     személyekre.” 
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2. § 

 
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. § 

 
A szociális szolgáltatást biztosító intézményi egységek 

 
(1) Szociális és Egészségügyi Gondozási Központ: 

a) Étkeztetés 
b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
c) nappali ellátás 

- II. sz. Idősek Klubja  
- III. sz. Idősek Klubja  

d) Esthajnal Gondozóház 
e) Harmónia Gondozóház      
f) Éjjeli menedékhely 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatást biztosító intézmény 
székhelyét és telephelyét e rendelet melléklete tartalmazza.” 
 

3. § 
 
A Rendelet  4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Az étkeztetés szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki 

különösen  
− ötven év feletti vagy 
− egészségi állapota, 
− fogyatékossága,  
− pszichiátriai betegsége, 
− szenvedélybetegsége, vagy 
− hajléktalansága  

miatt napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottja(i) részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5. § 
Igénybevételi eljárás 

 
(1)  A 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt ellátásokat szociálisan 

rászorult, illetve szociálisan nem rászorult személyek vehetik igénybe.  
(2)  A 4. § (1) bekezdés c) - f) pontjaiban foglalt ellátásokat szociális 

rászorultság vizsgálata nélkül lehet igénybe venni.  
(3) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 
(4) A szolgáltatás iránti kérelmet – az éjjeli menedékhely kivételével - 

formanyomtatványon (a továbbiakban: Kérelem) kell benyújtani. 
(5) A Kérelemhez csatolni kell:  

a) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek tartalma szerinti 
igazolást,  
b) a 4. § (1) bekezdése c) - e) pontjaiban foglalt ellátások igénybevételére 
irányuló kérelemhez mellékelni kell érvényes, negatív tüdőszűrő 
vizsgálati eredményt. 

(6) A (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló 
kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve 
azok másolatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe 
vételéről szóló 9/1999. (XI. 24. ) Korm. rendelet 22. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak szerint.”  

 
5. § 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ személyes gondoskodást 
nyújtó intézményi egységei szolgáltatásainak igénylése esetén a Kérelmet egy 
példányban az intézményvezetőhöz kell benyújtani.” 
 

6. § 
A Rendelet 6. §-ának (7) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az éjjeli menedékhely igénybevétele érdekében - az 5. § (4) bekezdés 

szerinti kérelem benyújtása nélkül - az ellátási igénnyel a szolgálatban lévő 
szakemberhez kell fordulni. 

(8) Az ellátás igénybevételének kezdetekor – az éjjeli menedékhely kivételével – 
az intézményvezető és a jogosult, illetve törvényes képviselője 
Megállapodást köt.” 

7. §  
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
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Melléklet a 33/2007. (XII.29.) számú rendelethez 
 

[1. számú melléklet a 9/2005. (III.29.) számú rendelethez] 
 

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott 
személyes gondoskodás keretében 

ellátást nyújtó intézmények székhelye és telephelyei 
 
Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ  
 
Székhelye: Ózd, Árpád vezér út 28.  Tel.: 472-759, 477-929 
   
Az intézmény egységei, telephelyei: 
 
           Étkeztetés  
Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15. 
 

    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Telephely: Ózd, Virág út 22. 
 

 II. sz. Idősek Klubja       
Telephely: Ózd, Somsály út 15.  

  
III. sz. Idősek Klubja       

Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15. 
 
    Esthajnal Gondozóház         
Telephely: Ózd, Bánszállás tp. 4. 

 
Harmónia Gondozóház                                               

Telephely: Ózd, Virág út 22. 
 
Éjjeli Menedékhely 

Telephely: Ózd, Óvoda út 13. 
 

4.) napirend 
 

Ózd Város Önkormányzatának ……/2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési 
díjáról szóló többször módosított  10/2005. (III.29.) számú rendelet 
módosításáról 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, a rendelet-tervezetet az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra. Az 
étkezésért megállapított intézményi térítési díj a szociális rászorultak részére 
elvitellel eddig 45,- forintba került, most azonban jogszabályi módosítás 
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következtében ez az összeg 50,- forintra változott. Az egyes szociális tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvény 2008. március 31-ig lehetőséget ad az 
intézményi térítési díjak felülvizsgálatára, ezért a jelenlegi rendelet még nem 
tartalmazza a térítési díjak összegének módosítását. A díjak újraszabályozására  
a 2008. évi költségvetés elfogadását követően fog sor kerülni. A 3. §-hoz 
kapcsolódóan elmondja, hogy a nappali ellátások igénybevételekor eltérő 
jövedelmi határokat állapított meg az Sztv., ha valaki teljeskörű vagy étkezés 
nélküli ellátást vesz igénybe. Ezért szükséges a helyi rendeletben is az eltérő 
szabályozás meghatározása. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását támogatja. 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását 
javasolja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 

 
Ózd Város Önkormányzatának 

34/2007.(XII.29.) számú rendeletét 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési 

díjáról szóló többször módosított 10/2005. (III. 29.) számú rendeletéről 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében és a 62. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és 
ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 10/2005. (III. 29.) számú 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 

 A szociális szolgáltatást biztosító intézmények 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátások helyi formái: 
 
 



 89

 Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ 
a) Étkeztetés,  
b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
c) nappali ellátást nyújtó intézmények: 

- II. sz. Idősek Klubja, 
- III. sz. Idősek Klubja, 

d) Esthajnal Gondozóház, 
e) Harmónia Gondozóház, 
f) Éjjeli menedékhely.” 

     
2. § 

 
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. § 

Intézményi térítési díjak 
 
A Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ szolgáltatásainak és 
ellátásainak intézményi térítési díja: 

a) Étkeztetés                
    aa) szociálisan rászorultak részére                            

   - elvitellel                                  50,- Ft,      
   - kiosztó helyre, illetve lakásra szállítással       109,- Ft 

               ab) szociálisan nem rászorultak részére       
    - elvitellel                                                          320,- Ft,      
    - kiosztó helyre, illetve lakásra szállítással       370,- Ft; 

b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   
               ba) szociálisan rászorultak részére                    149,- Ft/nap, 

 bb) szociálisan nem rászorultak részére                              200,- Ft/nap, 
               bc) 2006. évben ellátásban részesültek részére                5.160,- Ft/év; 
      c) Idősek Klubjai 

ca) II. sz. Idősek Klubja 
 - az ellátás teljes körű igénybevétele esetén                   1.268,- Ft /nap/fő, 
 - az ellátás étkeztetés nélkül történő  

igénybevétele esetén         127,- Ft/nap/fő; 
cb) III. sz. Idősek Klubja                                                                
  - az ellátás teljes körű igénybevétele esetén                     681,- Ft /nap/fő, 
  - az ellátás étkeztetés nélkül történő  

igénybevétele esetén           68,- Ft/nap/fő; 
      d) Esthajnal Gondozóház                                 1.835,- Ft/nap  55.050,- Ft/hó;     
      e) Harmónia Gondozóház                                2.177,- Ft/nap  65.310,- Ft/hó;      
      f) Éjjeli menedékhely                                            térítésmentes.” 
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3. § 

 
A Rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[(2) A szociális szolgáltatások igénybevétele esetén az ellátandó személy 
jövedelmét kell vizsgálni. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértéke 
nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének] 

b) Idősek Klubjában az ellátás teljes körű igénybevétele esetében a 15%-át, 
étkezés nélküli igénybevétel esetében a 30%-át,”  

 
4. § 

Záró rendelkezés 
 

E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
 

5.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról 
 
Erdősi János ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta. A bizottságok megállapították, hogy a díjemelés mértéke a testület 
által elfogadott 4 éves programban meghatározott ütemnek megfelelő. A 
Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 1-1 ellenszavazattal, a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 1 tartózkodással a testület számára 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
 
dr. Almási Csaba a rendelet-tervezethez egy módosítási javaslatot kíván tenni. 
Elmondja, nincs kialakult és egyértelmű álláspont arra vonatkozóan, hogy egy 
rendelet módosításakor szükséges-e annak a törvénynek a megjelölése a 
rendeletben, amely felhatalmazást ad a jogszabály megalkotására vagy 
módosítására, ezért arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a törvényi 
felhatalmazást fogalmazzák bele a rendelet-tervezetbe. Így a rendelet címe után 
javasolja beírni, hogy „A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzata a 
következő rendeletet alkotja:” Az 1. § ezáltal a következőképpen kezdődne: „A 
köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 15. számú rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:” 



 91

 
Nagybalyi Géza elmondja, a megbízott jegyző úr által tett módosítással együtt 
az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását egyhangúlag 
támogatja. 
 
Fazekas Zoltán úgy gondolja, talán nem újdonság képviselő-csoportjuk 
álláspontja, hogy a jövő évi tervezett infláció mértékét meghaladó áremeléseket 
tartalmazó előterjesztések elfogadását nem tudják támogatni. 
 
Riz Gábor szerint az önkormányzat azzal, hogy átengedte a tulajdonrészét a 
magántőkének – méghozzá azt a részét, ami a költségtérítés mértékét határozza 
meg – olyan helyzetbe hozta a várost, hogy a vállalkozó megadja a 
sarokszámait, amiket a szolgáltatásért kér és az önkormányzat eldönti, belenyúl-
e a saját zsebébe vagy sem. Ezt a gyakorlatot nem tudja támogatni és a jövőben 
sem fogja. 
 
Benedek Mihály Riz Gábornak elmondja - hogy több információval 
rendelkezzen -, a díj meghatározását a Környezetvédelmi törvény határozza 
meg. Tájékoztatja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke által is idézett 4 
éves programnak megfelelően kerül sor az ár megállapítására és az ott elfogadott 
és törvény által biztosított 12 % nyereségtartalom helyett csak 4 %-os emelést 
tartalmaz az anyag. Kéri, tegye bele ezt is abba a skatulyába, amiből ez a 
hozzászólása is származott. Kéri, szavazzanak a módosítással együtt a rendelet-
tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának  
35/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

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

 
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(3)  A 2008. január 01. napjától kezdődő, egy év időtartamra vonatkozó 

díjfizetési időszakban az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság által alkalmazható legmagasabb díjtételek az 
alábbiak: 
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a.)   150, -  Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,06 m3-es edényzet 

  276, -  Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,11 m3-es edényzet 
   301, -  Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,12 m3-es edényzet 
                   602, -  Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,24 m3-es edényzet 
                  1931, -  Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,77 m3-es edényzet 
                  2759, -  Ft/szállítási alkalom/megkezdett  1,10 m3-es edényzet 

 A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
A közszolgáltatás igénybevevője egyidejűleg több méretű edényzetet is 
használhat. A kizárólag a 0,06 m3-es edényzetet csak az az egy vagy két 
fős háztartás veheti igénybe, amelyik ilyen méretű edényzettel 
rendelkezik. A háztartás létszámát az Országos Személyadat és 
Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani. 

         
b.) Az utca vagy ingatlan gépjárművel való megközelíthetetlensége esetén 

a közszolgáltató által közterületre kihelyezett nagykonténer 
igénybevétele esetén alkalmazható díjtétel: 

  320, - Ft/fő/hó 
  A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza. 

 
Az igénybevevők számát az Országos Személyadat és Lakcímnyilvántartó 
rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani. 

   
c.) Nem szabványos edényzet alkalmazása esetén alkalmazható díjtétel: 
   276, - Ft/szállítási alkalom/edényzet 
   A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza. 

 
d.) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, 

gazdasági tevékenységet végzők, és vállalkozások által fizetendő 
díjtétel: 

  2508, - Ft/m3 
  A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 
e.) A hulladék elhelyezésére, tárolására és átadására szolgáló edényzet 

térfogatát meghaladó hulladék gyűjtésére és átadására kizárólag a 
közszolgáltatást végző által erre a célra rendszeresített és árusított, 
ÓHG Kft. felirattal ellátott gyűjtőzsákok szolgálnak, amelyeket a 
közszolgáltató az arra igényt tartók részére az alábbi díjtétel előzetes 
megfizetése mellett biztosít: 

  320, - Ft/100 l űrtartalmú műanyag zsák. 
  A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza. 
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f.)  Az Ózd városi szilárdhulladék-lerakó telepen alkalmazható lerakási 
díjtétel: 

  3.000,- Ft/m3 
  A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.” 

 
2. § 

Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
   

6.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a víz- és 
csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) számú rendelet 
módosításáról 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta. A bizottsági ülésen hangsúlyosan került felvetésre, hogy a város 
vízvezetékének állapota kb. 100 km hosszban elavult, gyakoriak a csőtörések, 
amik komoly vízveszteséget okoznak. A vízveszteség a díjban mintegy 10 
forinttal jelentkezik, tehát nem akkora mértékben, mint ahogy sokan gondolják. 
Mindenképpen célszerű volna a vezetékek cseréjének ütemét felgyorsítani. 
Mindezekkel a három bizottság bizottságonként 1-1 ellenszavazattal a rendelet-
tervezet elfogadását javasolják. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság egyhangúlag 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Szalári István elmondja, a VÍZMŰ Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztést 
megtárgyalta, azt egyhangúlag támogatja és javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
36/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

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

 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz- 
és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994.(III.12.) számú rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
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1. § 
 

A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1)  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja 

legfeljebb 
450,- Ft/m3 

 
(2) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatának 

(szennyvíztisztítás és kezelés) díja legfeljebb: 
 

293,- Ft/m3.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Amennyiben e rendelet hatálybalépése és a fogyasztási vízmérőórák 

leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget 
időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A 
hatálybalépés előtti időszakra eső vízmennyiséget a 32/2006.(XII.29.) 
számú rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba. 
 

-.-.- 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak az előterjesztéshez kapcsolódó határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 nem, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza: 
 

296/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy: A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 

vonatkozó központi támogatási igény bejelentése 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víz- és 
csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994.(III.12.) számú rendelet módosítását 
2008. évre vonatkozóan és az alábbi határozatot hozza: 
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A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére vonatkozó 
központi támogatási igény bejelentést a Képviselő-testület elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

7.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. 
(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, elfogadását támogatják. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság egyhangúlag 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Szalári István elmondja, a VÍZMŰ Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztést 
szintén megtárgyalta, azt egyhangúlag támogatásra ajánlja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
37/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

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

 
1. § 

 
A település folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
33/2001.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet 1-2. sz. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1-2. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba. 
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8.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a helyi 
adókról  
 
Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elkészítésekor 
figyelembe vette a 2008. évi költségvetési koncepció elvárásait. Hozzáteszi, a 
helyi adókról szóló rendelet-tervezetet a törvényi rendelkezésekhez 
hozzáigazították, és egységes szerkezetben terjesztették testület elé. Röviden 
összefoglalja: az a törekvés, hogy a vállalkozók kevesebb adót fizessenek, 
valamint az iparűzési adónál 1 M Ft-ban javasolják meghatározni az adó 
maximum összegét. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megvitatta és egyhangúlag javasolja elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
38/2007.(XII.29.) számú rendeletét 

a helyi adókról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Önkormányzat) a helyi közszolgáltatások biztosítása, a helyi önkormányzat 
bevételeinek gyarapítása érdekében a helyi adókról szóló, többször módosított 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében valamint a 43. 
§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi 
rendeletet alkotja: 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. §  Az Önkormányzat az illetékességi területén az alábbi helyi adókat 

szabályozza: 
 

- Építményadó, 
- Idegenforgalmi adó, 
- Helyi iparűzési adó. 

 
2. §  Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében 

feltüntetett számlákra kell teljesíteni. 
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3. §  A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózásról szóló  
anyagi és eljárásjogi törvényekben foglaltak az irányadók. 

 
II. 

A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések 
 

1. Építményadó 
 

Adókötelezettség 
 
4. §  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül 

a garázs és az az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
amelyben üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak (a továbbiakban 
együtt: építmény). 

 
5. §  Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az Önkormányzat 

illetékességi területén található építmény tulajdonosa. Több tulajdonos 
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (a 
tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: 
tulajdonos.) 

 
 

Az adó alapja és mértéke 
 
6. §  Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 
 
7. §  Az adó évi mértéke  

a) garázsra 300 Ft/m2 
b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építményre 450 Ft/m2 

 
8. §  Amennyiben a garázst nem gépjármű tárolására, hanem vállalkozási 

tevékenység céljára használják, a fizetendő adó mértékére az egyéb 
építményre vonatkozó szabály az irányadó. 

 
Mentességek 

 
9. § (1) Mentes a garázsra vonatkozó építményadó megfizetése alól a súlyosan 

mozgáskorlátozott személy vagy súlyosan mozgáskorlátozott kiskorú, 
a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élő szülő (nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülő)  a 
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tulajdonában lévő egy darab személygépkocsi tárolására szolgáló 
garázsa után. 

 
a) A súlyos mozgáskorlátozottságot a súlyosan mozgáskorlátozottak 

kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban 
meghatározottak szerinti I. fokú orvosi szakvéleménnyel kell 
igazolni. 

b) A gondnokság alá helyezés tényét a gyámhatóság által hozott, 
jogerős határozattal kell igazolni. 

 
(2)  Mentes az építményadó megfizetése alól a vállalkozónak nem 

minősülő magánszemély tulajdonában lévő, gépjárművenként a 18 
m2-t meghaladó garázsrész tulajdonosa, valamint az a 
garázstulajdonos, akinek garázsát sem ő, sem más gépjármű tárolására 
nem használja. 

 
(3)  Mentes a magánszemélyek tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok 

kertműveléshez kapcsolódó építménye. 
 
(4)  Mentes a magánszemélyek tulajdonában lévő műterem, galéria. 

 
 
 
 

Az adó bevallása és megfizetése 
 

10. § Az építményadót az adóhatóság kivetés útján határozattal állapítja meg. 
Az adózó az adó megállapítása érdekében – az adókötelezettség 
keletkezését követő 15 napon belül – köteles adóbevallást tenni.   
Az adókötelezettséget érintő változást (megszűnést) a változás 
bekövetkezését követő 15 napon belül kell bejelenteni az adóhatósághoz. 
 

11.§ Az építményadót évente két egyenlő részletben az adóév március 15. 
napjáig, illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetni. A határidő 
elmulasztása esetén pótlékot kell fizetni. 

 
2. Idegenforgalmi adó 

 
Adókötelezettség 

 
12. § (1)  Adókötelezettség terheli tartózkodási idő után azt a magánszemélyt, 

aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát tölt el az 
Önkormányzat illetékességi területén. 
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(2)  Az adóbeszedésre kötelezett adóbevallásában az adómentes és 

adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig 
bevallást készít. 

 
(3)  Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző 

tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül az 
Önkormányzat jegyzőjének, mint I. fokú adóhatóságnak köteles 
írásban bejelenteni. 

 
Az adó alapja és mértéke 

 
13. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 
14. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft 
 

Az adó felhasználása 
 
15. § Az idegenforgalmi adót és annak arányában a költségvetési támogatást a 

Városi Strandfürdő idegenforgalmi célú fejlesztésére kell fordítani. 
 

 
 
 

Nyilvántartási kötelezettség, mentesség 
 
16. § (1)  Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról az 

adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének 
megállapítására alkalmas nyilvántartás vezetésére köteles. A havi 
adóanalitikához ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott 
számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is. 

 
(2)  A fizető-vendéglátó szálláshely sorszámozott vendégnyilvántartó-

könyv vezetésére köteles. A vendégnyilvántartó-könyvnek 
tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, lakcímét, 
állampolgárságát, útlevelének vagy személyi azonosító 
igazolványának, vagy új típusú vezetői engedélyének, 
lakcímkártyájának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a 
szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentességre jogosító 
tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi 
adó összegét. 
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(3)  A szállásadónak a Htv. 31. § b), c), d) bekezdéseiben foglalt 
adómentességekre jogosító tartózkodásról igazolásokat, vagy 
nyilatkozatot kell beszereznie a szállást igénybe vevőktől, ennek 
hiányában az adót meg kell fizetnie. 

 
17. § (1)  Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól a 18. életévet be nem 

töltött és a 70. életévet betöltött magánszemély, továbbá a 17. § (3) 
bekezdésében adómentességre a Htv. Szerint jogosult meghatározott 
magánszemélyek. (Pl. tanulók, munkavállalók, üdülő tulajdonosok 
stb.) 

 
(2)  Munkavégzés miatti mentesség esetén a Htv. 31. § c) pontjában 

foglaltak igazolására a munkáltató által kiadott igazolásnak 
tartalmaznia kell a vendég (alkalmazott) nevét, érkezés-távozás 
napjait, az adómentesség jogcímét és a munkáltató adatait. 

 
(3)  Mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól a mozgáskorlátozott 

személy és az őt kísérő egy személy. 
 

3. Helyi iparűzési adó 
 

Adókötelezettség 
 

18. § (1)  Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a 
vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e 
minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló 
tevékenysége. 

 
(2)  Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával 

keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 
 
(3)  Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel 

végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének 
időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. 

 
Az adó alapja és mértéke 

 
19. § (1)  Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a 

Htv. 39. §-39/A.vagy 39/B. §-ban foglaltak alkalmazása szerint az 
adóalap 2 %-a. 
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(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat 
illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
vállalkozó 
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár 

fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama az adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység 
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, 

c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenység, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen 
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, 
telephellyel. 

 
(3)  A (2) bekezdés a) pontjába foglalt tevékenység esetén naptári 

naponként 500 forint adót kell fizetni, míg a (2) bekezdés b) és c) 
pontja esetén naptári naponként 5000 Ft adót kell fizetni.  

 
Mentesség 

 
20. § Helyi iparűzési adómentesség azt a vállalkozót, (gazdasági társaságot) 

illeti meg, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a Htv., 
39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B § alapján számított 1 
millió forintot. 

 
III. 

Méltányossági eljárás 
 
21. § (1)  Az adóhatóság köteles méltányosan eljárni és ha a törvényekben, 

illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv-ben 
(továbbiakban: Art.) meghatározott feltételek fennállnak, az 
adótartozást mérsékeli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.  

 
 (2) Az önkormányzati adóhatóság a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az 

adómérséklésre és a fizetési könnyítés engedélyezésére irányuló 
kérelmek elbírálása során külön eljárást nem állapít meg, követi a jelen 
rendelet függelékét képező méltányossági eljárás tárgyában kiadott 
mindenkor hatályos APEH irányelvben foglaltakat.  
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IV. 
 

Értelmező rendelkezések 
 
22. § E rendelet alkalmazásában: 

 
1)  Garázs: gépjármű tárolására használt, vagy arra alkalmas épület vagy 

épületrész, amely minimum 14 m2 alapterületű, és amelyen a nyílászáró 
legalább 1,4 m széles. 

 
2)  Gépjármű: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített 

erőgép hajt, használata közben közutat vesz igénybe és 
rendszámtáblával ellátott. 

 
3)  Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
 
4)  Vagyoni értékű jog: kezelői, vagyonkezelői jog, haszonélvezet, a 

használat joga. 
 
5)  Öregségi nyugdíj: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

módosított 1997. évi LXXXI. Törvény szerint meghatározott életkor 
elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó 
nyugellátás. 

                                                            
                                                                     V.  

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 
 
23. § (1)  Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti Ózd Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról 
szóló 41/2002. (XII. 30.) számú rendelete, az ezt módosító 9/2003. 
(IV. 29.) számú rendelete, a vállalkozók kommunális adójáról szóló 
42/2002. (XII. 30.) számú rendelete, az építményadóról szóló 43/2002. 
(XII. 30.) sz. rendelete, az ezt módosító 28/2006. (XII. 22.) számú 
rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) sz. 
rendelete, és az ezt módosító 7/2000. (II. 25.) számú rendelete. 

 
(2) A vállalkozók kommunális adójáról szóló 42/2002. (XII. 30.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezésével nem szűnik meg az adóhatóság 
joga a 2008. január 1. napja előtt keletkezett adókötelezettség 
teljesítésének elévülési időn belül történő ellenőrzésére és 
végrehajtására. 
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(3) A jelen rendeletben foglalt adózói kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges nyomtatványok Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszolgálati Ügyosztály Adócsoportjánál vehetők át, illetve 
letölthetők a www.ozd.hu internetes oldalról. 

 
1. sz. melléklet 

         Ózd Városi Polgármesteri Hivatal számlaszámai 
 
 

Építményadó beszedési számla 
11734121-15350088-02440000 

 
 Idegenforgalmi adó beszedési számla 

11734121-15350088-03090000 
 

Iparűzési adó beszedési számla 
11734121-15350088-03540000 

 
Kommunális adó beszedési számla 

11734121-15350088-02990000 
 

Bírság beszedési számla 
11734121-15350088-03610000 

 
Késedelmi pótlék beszedési számla 

11734121-15350088-03780000 
 

Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 
11734121-15350088-03470000 

 
9.) napirend 

 
Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta. A bizottságok megállapították, hogy a várható vízterhelési díj 
100%-át köteles 2008-ban a kibocsátó megfizetni. A bizottságok egyhangúlag 
támogatják a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szalári István elmondja, a VÍZMŰ Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja. 
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

491/SzÜ. 297/KH/2007.(XII.28.)számú határozat 
 
Tárgy: A vízterhelési díj áthárításának módja 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzata a 270/2003.(XII.24.) sz. kormányrendelet 7. § (1) 
bekezdésében biztosított egyetértési jogát gyakorolva elfogadja, hogy 2008-ban 
8,00 Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díjat az Ózdi VÍZMŰ Kft. a szolgáltatást 
igénybevevőkre áthárítson. 
 
A vízterhelési díj áthárítását az Ózdi VÍZMŰ Kft. számlázási rendjének 
megfelelően havonta érvényesíti. 
 
Felelős: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 

9/A.) napirend 
 

Javaslat a meghosszabbított téli-tavaszi cél-pályázati (2007/10/a. számú) 
közmunkaprogramban történő részvételre 
 
Erdősi János ismerteti, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium meghívásos 
célpályázatot hirdetett meg, amelyben érintett Ózd Város Önkormányzata is. A 
program lehetőséget kínál a 2008. március 1-jéig foglalkoztatandó közmunkások 
2008. június 10-ig történő tovább foglalkoztatásának támogatására. A 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési 
és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
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457/SzÜ. 298/KH/2007.(XII. 28.) számú Határozat 
 

Tárgy: A meghosszabbított téli-tavaszi meghívásos cél-pályázati (2007/10/a. 
számú) közmunkaprogramban történő részvételre  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy – az Ózd Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsának egyező döntése esetén – részt kíván venni a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium meghívásos célpályázatán, amely a 
2007/10. számú közmunkaprogram kibővítésére vonatkozik.  

 
2.) A kibővített pályázat keretében elsősorban az alábbi pályázat keretében 

megvalósítható célokat jelöli meg:  
 

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

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

- háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása 
kijelölt lerakóhelyre, 

- a településüzemeltetési és tisztasági feladatok ellátása, 
- házi segítségnyújtás (a személyes gondoskodás keretében tartozó 

alapellátási formák biztosítása). 
 
3.) A kibővített közmunkaprogramban történő ózdi foglalkoztatással 

kapcsolatosan felmerülő, pályázat által nem finanszírozott költségek 
fedezetét a 2008. évi költségvetésben a közhasznú foglalkoztatásra és a 
foglalkoztatási pályázatok önerejére biztosítandó keret terhére előzetesen 
biztosítja.  

 
Felelős: 1-3.) pontok vonatkozásában: 

                pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért: 
                       ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
               a program nem támogatott költségeinek finanszírozásáért: 
                      PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
               a pályázat koordinálásáért: 
                      PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 

Határidő: 1-3.) pontok vonatkozásában: 
                      2008. január 21., ill. értelemszerűen 
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10.) napirend 
 
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlan hosszú távú 
hasznosítására vonatkozó 89/KH/2007. (V.03.) számú határozat kiegészítésére 
 
Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés címében és a 
határozati javaslat tárgyában szereplő határozat száma helyesen: 
89/KH/2007.(V.03.). Kéri ennek kijavítását. 
 
Varga Gábor elmondja, az előterjesztést az Ifjúsági és Sport Bizottság 
megtárgyalta, egyhangúlag támogatják az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
Jelen előterjesztés egy határidő módosulást, valamint salakmotor verseny 
megrendezésére alkalmas pálya rendbetételét tartalmazza. 
 
Riz Gábor aggályát már az eredeti határozat elfogadásakor is megfogalmazta. 
Akkor abban maradtak, hogy kialakítanak egy atlétikai pályát, amely biztosítja a 
versenyek jó körülmények közötti megrendezését. Ezzel szemben azt 
tartalmazza a jelenlegi előterjesztés, hogy a kijelölt helyen új atlétikai pálya – a 
TESCO mögötti füves labdarúgópályánál - került volna kialakításra, de a terület 
nem vagy csak irreálisan magas anyagi ráfordítással lenne alkalmas atlétikai 
pálya építésére. Szintén az előterjesztés tartalmazza azt, hogy a szerződésbe 
garanciális elemeket szükséges beépíteni, ami biztosítja, hogy a városi atlétikai 
versenyek idejére az eredeti futópálya minőségét vissza kell állítani. Kérdése, 
hogy hol salakmotor versenyt, hol atlétikai versenyt fognak rendezni ugyanazon 
a pályán? Egy kicsit szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy alkalmassá lehet tenni 
atlétikai versenyek megtartására. 
 
Veres Zoltán ismerteti, eredetileg új atlétikai pályát jelöltek ki a salakmotor 
pálya kiváltására. Az Archinvest 97 Kft-vel felmérették ezt a területet és 
kiderült, hogy atlétikai pálya kialakítására nem alkalmas a terület. Két évvel 
ezelőtt kialakítottak egy új füves pályát, amelynek az állaga folyamatosan 
romlik és sajnos romlani is fog. Eredetileg is azt javasolták, maradjon meg az 
atlétikai pálya a centerpályán és annak a helyreállítását írják be a szerződésbe 
garanciális elemekkel. Rendeztek egy másodosztályú rally versenyt a 
stadionban, négykerék meghajtású autókkal gyakorlatilag felszántották a pályát. 
Októberben két nap alatt a pálya állagát helyreállították úgy, hogy 8 városi 
szintű atlétikai verseny rendeztek meg. Ahhoz, hogy az atlétikai versenyek teljes 
tárházát tudják biztosítani, ki kell alakítani egy új távolugró gödröt és egy 
súlylökő-kört is. Ennek megvalósítása a két kapu mögötti területre lett tervezve. 
Azt kéri a testülettől, fogadja el az előterjesztést, hogy  ott alakíthassák ki az 
atlétikai pályát és az atlétikai versenyeket a centerpályán rendezhessék meg. 
Nyilvánvaló, hogy a beruházóval úgy kell szerződést módosítani, hogy a 
helyreállítási költségek őt terhelik, nem a Sportcentrum Kht-t és az 
önkormányzat költségvetését. 



 109

 
Nyerges Tibor jogi jellegű aggályának kíván hangot adni. A megbízott jegyző 
úrnak kíván kérdést feltenni. Amennyiben most nem tud rá választ adni, akkor 
kéri, hogy válaszát 15 napon belül írásban adja meg. Amennyiben meg tudja 
válaszolni a felvetett aggályát, akkor is kérné az írásos választ. Az 
előterjesztéshez csatolt Autósport Szövetség állásfoglalása szerint és a Sportról 
szóló 2004. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése alapján versenyt csak és kizárólag 
olyan szervezet vagy gazdasági társaság rendezhet, akinek fő tevékenységi köre 
a versenyszervezés. Ha a 2004. évi I. törvényről beszélnek, ebből arra lehet 
következtetni, hogy a törvényt 2004-ben elfogadták és nem sokkal ezután 
hatályba is lépett. Amennyiben ez igaz, akkor nem érti, hogy jogszerűen hogyan 
lehetett szerződést kötni olyan céggel, amelyik nem felelt meg a 
kritériumoknak? Aggálya, hogy az eredeti szerződés is törvénysértő volt. 
Ezenkívül még jobban megdöbbenti ennek a bekezdésnek a folytatása, hogy a 
nyertes pályázó - megjegyzi, hogy valószínűleg törvénytelenül nyertes pályázó - 
a kritériumnak nem felel meg, ezért a Kft. tulajdonosai létrehoztak egy olyan 
Kft-t, amelynek tevékenysége az egyéb sporttevékenység. Úgy gondolja, ez 
duplán is egy teljesen új helyzetet teremt, mert ha az eredeti szerződés 
megkötésére nem volt jogosult az a Kft, amelyik most birtokon belül van, akkor 
nem az lenne a helyes jogi megoldás, hogy jelen esetben vagy teljesen új 
pályázatot kell kiírni olyan cégek számára, ahol a nyertes a vállalt feltételeket be 
is tartja és nem kifogásokat keres, illetve ezt a szerződést - amennyiben 
törvénysértő -, hogyan lehet a jövőben értékelni? Úgy gondolja, ez egy érdekes 
kérdés lehet, és amíg erre itt helyben vagy 15 napon belül írásos válasz nem áll 
rendelkezésükre, ne hozzanak döntést, mivel ezek olyan horderejű kérdések, 
amelyek a jogszerűséget kérdőjelezik meg. 
 
dr. Almási Csaba elmondja, az ingatlan hasznosításra kiírt pályázatnak az 
Adamovits és Társa Kft. megfelelt, ezt rögzíthetik. A verseny szervezésénél 
azért jön be egy új kategória, mert első kategóriájú rally verseny szervezésére 
csak és kizárólag az a Kft. vagy gazdasági társaság jogosult, amelynek a fő 
tevékenysége a sportszervezés. Hozzáteszi, a nyáron megrendezett verseny 
másodkategóriás rally verseny volt, aminek megrendezésére a pályázó jogosult 
volt. A pályázó előtt két lehetőség áll. Az egyik, hogy az Adamovits és Társa 
Kft. a tevékenységi körét úgy módosítja a társasági szerződés módosításával, 
hogy a nem fő tevékenységben szereplő sportszervezői tevékenységet első 
helyre teszi. Ebben az esetben tovább tudja vinni azt a folyamatot, hogy 
elsőkategóriás rallyt szervezzen. A tulajdonosi kör választott egy másik 
lehetőséget, hogy létrehozott csak és kizárólag egy új, sportszervezésre 
szakosodott másik Kft-t, és azt kéri, hogy a szerződéses jogviszonyba – amiben 
jelen pillanatban az Adamovit és Társa Kft. áll - annak minden jogával és 
kötelezettségével ő léphessen. Ezt a szerződésbeli pozíció cedálásának nevezi a 
polgári jog, erre a Polgári Törvénykönyv lehetőséget ad. Az Ózdi Sportcentrum 
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Kht. az alapító hozzájárulását viszont azért kéri, mert egy komoly, nagy 
horderejű szerződésről van szó. Tehát ahhoz, hogy a szerződésben a 
Sportcentrum Kht. hozzájáruljon a pozíció alanyi körben bekövetkezett 
változásához, kéri az alapító hozzájárulását. Azonban ez nem a csak és 
kizárólagos egyedi lehetőség, út. Két lehetősége van a szerződő félnek: amit az 
előbb ismertetett a tevékenységi körével kapcsolatban, illetve hogy bővíti vagy 
csak és kizárólag sportszervező Kft-nek adja át a szerződésben megkötött 
pozícióját annak minden terhével és kötelezettségével együtt. 
 
Benedek Mihály a Nyerges képviselő úr által elmondottakra kíván reagálni. 
Azon ritka esetek egyike ez, amikor a kétely benne is megfogalmazódott az 
előterjesztés láttán. Hasonlóakat fogalmazott meg, mint Nyerges úr, amikor az 
információkat gyűjtötte, hogy szabad-e egyáltalán ezt a testületi anyagot most 
előterjeszteni és erről tárgyalni. Dr. Almási Csaba zömében elmondta azokat a 
feltételrendszereket, amelyek nemcsak ő általa, hanem mások által is 
megerősítették abban, hogy a Sportcentrum Kht-nak ezt a kérését most a 
tulajdonosnak támogatnia kell. Ezért is javasolta azt, hogy a testület döntsön és 
értsen egyet azzal, hogy ez a szerződés cedálás és kiegészítés megtörténjen. 
Teljesen akkor lesz nyugodt, ha dr. Almási Csaba bejelenti, hogy ez a megoldás 
törvényes és megfelel minden törvényi előírásnak, ami ebben az anyagban 
szerepel.  
 
dr. Almási Csaba elmondja, döntési alternatívák vannak a testület előtt. A 
határozati javaslatban megfogalmazott döntési alternatíva – tekintettel a 
Sportcentum Kht. és az eredeti pályázó között kötött szerződésre – jogszerű és 
megadja azt a lehetőséget a Sportcentrum Kht-nak arra, hogyha ez a módosított 
határidő nem teljesül, a szerződéstől elálljon, az eredeti állapotot helyreállítsa a 
szerződő fél által letett óvadékból, amely több, mint 2 M Ft. Ez azt jelenti, hogy 
ezzel a döntési alternatívával - amely az egyik lehetőség -, nem kerül sem az 
alapító, sem a Sportcentrum Kht. olyan helyzetbe, amely visszafordíthatatlan 
vagy jóvátehetetlen folyamatot indítana el vagy idézne elő. A szerződést illetően 
- amelyet 2007. májusában kötött a Kht. -,  a lehetősége megvan, hogy elálljon 
és ha ez a határidő sem teljesül, az eredeti állapotot helyreállítsa az óvadékból, 
így az nem terheli a Sportcentrum Kht. költségvetését. 
 
Vitális István számára két része van a dilemmának. Talán a képviselő-társa is 
erre célzott: mi lesz a jövőben, a másik pedig a tevékenység. Amennyiben az 
anyag azt tartalmazná, hogy „első osztályú versenyt csak és kizárólag az 
rendezhet….” akkor teljesen egyértelmű lenne a történet. Ezt az anyag viszont 
nem tartalmazza. Így arra gondol, hogy amit már megrendezett versenyt, 
egyáltalán hogyan rendezhette meg. A mellékelt levél sem azt tartalmazza, hogy 
rendezhet első osztályú versenyt, hanem csak azt, hogy „versenyt”. Ez az ami 
számára nem egyértelmű, de lehet, hogy rosszul értelmezi. 



 111

 
Benedek Mihály úgy gondolja, ezek abszolút nem tartoznak a tulajdonosra. 
Elfogadja azt az érvelést, amit dr. Almási Csaba és Veres Zoltán is elmondott, 
hogy a versenykategóriák miatt kell vagy a tevékenységi kört kiegészíteni vagy 
pedig új céggel felvenni ezt a fő tevékenységkört, hogy a már megjelent 2008. 
évi versenynaptárban szereplő ózdi rally versenyt megrendezhesse. Úgy 
gondolja, mint alapítónak ehhez túl sok közük nincs. Azzal kell egyetértenie a 
testületnek, hogy a dr. Almási Csaba által elmondottakkal birtokukban 
támogatják-e a szerződés módosítását és azt a Sportcentrum Kht. végrehajtsa. 
Ehhez kéri a testület támogatását. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

227/SzÜ. 299/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlan hosszú távú 

hasznosítására vonatkozó 89/KH/2007.(V.03.) számú határozat 
kiegészítése 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzata, mint a Városi Stadion tulajdonosa hozzájárul ahhoz, 
hogy az atlétikai pálya legkésőbb 2008. március 31-ig, a salakmotor pálya 
nemzetközi versenyhitelesítéssel kapcsolatos javítási munkái 2008. május 31-ig 
a centerpályán valósuljon meg és felhatalmazza az Ózdi Sportcentrum Kht-t, 
hogy az Adamovits és Társa Kft-vel kötött megállapodás esetében hozzájáruljon 
ahhoz, hogy az Adamovits és Társa Kft. megállapodásban meghatározott 
helyébe a D-Moto Kft. lépjen. 
 
Felelős: a szerződés módosításáért az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
 

11.) napirend 
 
Javaslat az Ózd és Térsége Polgárőrség helyiségigényének elbírálására 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat szerint a szerződést 2008. február 
29-ig meghosszabbítani. 
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

489/SzÜ. 300/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy: Ózd és Térsége Polgárőrség helyiségigényének elbírálása  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az Ózd és Térsége Polgárőrség részére az Ózd, Szabolcsköz 
1/A. fsz.2 alatti, 20 m2 alapterületű helyiséget 2008. február 29-ig biztosítja oly 
módon, hogy a polgárőrségnek a helyiség használatáért bérleti díjat nem kell 
fizetnie, köteles azonban a helyiség fenntartási költségeit teljes egészében 
megfizetni. 
 
Felkéri az ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét, hogy a helyiségre vonatkozóan a 
bérleti szerződést a határozatnak megfelelően hosszabbítsa meg. 
 
Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője  
  PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője 
Határidő:  2008. január 15. 
 

12.) napirend 
 
Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ 1. számú Idősek Klubja által 
használt, Ózd, Bethlen Gábor út 10. szám alatti ingatlan hasznosítására 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. A határozati javaslat 1.) pontját javasolják módosítani úgy, hogy 
az „Eredményes pályázati eljárás esetén az ingatlan rendeltetésre alkalmas 
állapotát biztosítani kell.” mondatot hagyják ki. Az 1.) pont határidejét két részre 
javasolják bontani. Egyrészt a bérbeadás meghirdetésére január 15-ét, a 
pályázatok elbírálására február 29-ét megjelölni. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:  
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490/SzÜ. 301/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy: A Területi Szociális Gondozási Központ 1. sz. Idősek Klubja által 

használt, Ózd, Bethlen Gábor út 10. sz. alatti ingatlan hasznosítása 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ózdi belterüeti 7369 hrsz-ú, Ózd, 

Bethlen Gábor út 10. sz. alatti nem lakáscélú ingatlant a 19/2004.(IV.15.) 
sz. önkormányzati rendelet 32. § előírásai szerint eljárva bérbeadásra meg 
kell hirdetni.  

 
Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője 

 ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője 

Határidő: a bérbeadás meghirdetésére: 2008. január 15. 
       a pályázatok elbírálására: 2008. február 29. 
 

2.) A határozat 1.) pontjában megjelölt pályázati eljárás eredménytelensége 
esetén az ózdi belterületi 7369 hrsz-ú, Ózd, Bethlen Gábor út 10. sz. alatti 
nem lakáscélú korlátozottan forgalomképes ingatlan értékesítésének 
előkészítésére a 25/1993.(XII.23.) sz. önkormányzati rendelet előírásainak 
figyelembevételével a szükséges intézkedéseket – forgalomképesség 
biztosítása, vagyonértékelés – meg kell tenni.  
Az értékesítés feltételeiről a forgalomképesség biztosítását követően dönt a 
Képviselő-testület. 

 
Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 

 ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: 2008. március havi képviselő-testületi ülés 

 
13.) napirend 

 
Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének elbírálására 
 
Erdősi János ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. 
 
Nyerges Tibor elmondja, hogyha a szervezet bérleti díjat fog fizetni, akkor 
annak mindig van ÁFA tartalma. Az ÁFA az állami költségvetésbe vándorol. 
Kérdése, vizsgálta-e valaki, hogy okoz-e valamilyen veszteséget ez az 
önkormányzatnak? 
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Erdősi János kijelenti, teljeskörűen vizsgálták az egész témakört és tisztázták mi, 
milyen következménnyel jár. Ezért döntöttek úgy, hogy további vizsgálatra van 
szükség, és ezért kérték a szerződés február 29-ig történő meghosszabbítását. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

184/SzÜ. 302/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének elbírálása  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a Területi Szociális Gondozási Központ részére az Ózd, 
Bolyki Tamás út 15. szám alatt, az emelt földszinten található 8 helyiséget és a 
hozzátartozó vizesblokkot - összesen 107 m2 alapterületű helyiségcsoportot – 
2008. február 29-ig biztosítja. A Gondozási Központnak a helyiség használatáért 
bérleti díjat nem kell fizetnie, köteles azonban a helyiség fenntartási költségeit 
teljes egészében megfizetni. 
 
Felkéri az ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét, hogy a helyiségcsoportra 
vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően hosszabbítsa meg. 
 
Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője  
  PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője 
Határidő:  2008. január 15. 
 

14.) napirend 
 
Javaslat az Ózd, Október 23. tér 1. szám alatti (11172/B. hrsz-ú) épület 
hasznosítására vonatkozó 217/KH/2007. (IX.25.) számú határozat módosítására 
 
Erdősi János ismerteti, a FŐKEFE Kht. számára eredetileg 2012-ig adta meg a 
testület a bérleti jogot. A Kht. kérte ezt 2008. december 31-ére módosítani, mert 
a rehabilitációs támogatása addig érvényes. A Gazdaságfejlesztési Bizottság 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
  

396/SzÜ. 303/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy: Az Ózd, Október 23. tér 1. szám alatti (11172/B hrsz-ú) épület 

hasznosítására vonatkozó 217/KH/2007.(IX.25.) számú határozat 
módosítása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az Ózd, Október 23. tér 1. szám attai (11172/B. hrsz-ú) 
épület hasznosítására vonatkozó 217/KH/2007.(IX.25.) számú határozat 1.) 
pontjának utolsó bekezdésében meghatározott helyiségbérleti jogviszony 
időtartamát – a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlan hatályban tartása 
mellett – a FŐKEFE Kht. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49.) 
vonatkozásában 2007. október 1. napjától – 2008. december 31-ig terjedő 
időtartamra módosítja. 
 
Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője 

ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: 2007. december 31. 
 

15.) napirend 
 

Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat 
mellett, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság pedig 4 igen 
szavazattal támogatja a nyersanyagnorma megállapítására vonatkozó határozati 
javaslat elfogadását. Az élelmiszerek, az energia, az egyéb árak jelentős 
drágulása miatt szükséges a norma emelése, ugyanis alacsony normából nem 
lehet a gyerekeknek főzni. 
 
Kovács Béla ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal támogatja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
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205/SzÜ. 304/KH/2007.(XII.28.) számú határozat 
 
Tárgy: Az élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megvitatta és az alábbi határozatot hozta. 
 
1.) A Képviselő-testület a napi élelmezési nyersanyagköltséget 2008. január 1-

től intézménytípusonként az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

• Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 
   - Időskorúak gondozóháza      378 Ft 

• Időskorúak nappali ellátása      378 Ft 
• Szociális étkeztetés        167 Ft 
• Óvodai ellátás        202 Ft 

  Ebből:  tízórai    37 Ft 
           ebéd   132 Ft 
           uzsonna    33 Ft 

• Általános iskolai napköziotthoni ellátás     255 Ft 
 Ebből:  tízórai    51 Ft 
           ebéd   167 Ft 
           uzsonna    37 Ft 

• Iskoláskorúak szervezett étkeztetése 
   - általános iskolai tanulók      167 Ft 
   - középiskolai tanulók      186 Ft 

• Bölcsődei ellátás        219 Ft 
 
Felelős: 
a.) az intézmények kiértesítéséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Ügyosztályának Vezetője 
 
Határidő: 2007. december 31. 
 
b.) az új élelmezési norma bevezetéséért az érintett intézmények vezetői 
 
Határidő: 2008. január 1. 
 
2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az élelmezési nyersanyagköltség emelésével 

összefüggő bevételek és kiadások összegének az éves költségvetési 
tervjavaslatba történő beépítését. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az éves költségvetési tervjavaslat elkészítése 
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-.-.- 

 
A Képviselő-testület a 16.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, 
tekintettel arra, hogy nyilvános ülésen történő tárgyalása személyiségi jogot sért. 
 

-.-.- 
 

K. m. f. 
   
 
        dr. Csiszár Miklós       Benedek Mihály 
               jegyző           polgármester 
 
 


