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Benedek Mihály megjegyzi, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a mai ülésről 
Szalári István képviselő úr távol marad. Javasolja az előre kiküldött napirendi 
pontok megtárgyalását, melyről kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi 
pontokat fogadja el: 
 
Napirendi pontok 
 
1.) Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésével kapcsolatos 

képviselő-testületi vélemény kialakítására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
2.)  Javaslat az ózdi közgazdasági szakközépiskola pótlására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
3.)  Javaslat a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere és 

Ózd Város Önkormányzata között a helyi személyszállítás részben helyközi 
járattal történő lebonyolítása tárgyában között megállapodás módosítására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

-.-.- 
 

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

-.-.- 
 

1.) napirend 
 
Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésével kapcsolatos 
képviselő-testületi vélemény kialakítására 
 
Kiss Sándor köszönti dr. Vereczkei Csabát, dr. Varga Lászlót, és Ruszkai 
Józsefet, majd dr. Vereczkei Csabának adja meg a szót. 
 
dr. Vereczkei Csaba megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy rendkívüli ülés 
keretében meg tudják vitatni a napirendi pontot, valamint azt, hogy segítséget 
nyújtanak a végleges vezetői beosztás betöltésére. Legutóbbi ülésen jelentették 
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be, hogy Pinkóczi József kapitány úr az Országos Rendőr-főkapitányság 
állományába áthelyezésre kerül, komoly fejtörést okozva ezzel, hogy milyen 
formában működjön tovább az ózdi rendőrkapitányság. Megkereste 
polgármester urat és előzetesen tájékoztatást adott arról, hogy szakmai 
szempontok alapján hogyan látja, és hogyan képzelné el a rendőrkapitányság 
vezetését. A kiosztott anyagban megtalálható dr. Varga László szakmai 
önéletrajza. Tájékoztatásul elmondja, január 1-től a rendőrség és a határőrök 
integrációja a gyakorlatban is megvalósult. Ennek következtében a rendőrségen 
egy új „Közrendvédelmi és határvédelmi” osztály alakult, ezért az új 
kapitánynak a határőrségtől a rendőrségre átkerült új feladatokat is be kell 
építenie a kapitányság munkájába. Elvárása, hogy továbbra is azon a szinten kell 
teljesíteniük, amit eddig megszoktak, de reményei szerint ezzel a helyzettel 
pozitív elmozdulás következik be. Úgy gondolja, dr. Varga László a kapitányság 
teljes támogatottságát, segítségnyújtását élvezi, de az ő felelőssége lesz, hogy 
kikkel fogja a feladatokat végrehajtani. Szakmailag széleskörű és jó színvonalú 
munkát végző embernek tartja, aki alkalmas és képes végigvinni a feladatokat. 
Kéri, támogassák a kinevezését. Majd közli, hogy Ruszkai József ezredes úr 
szeretne szakmai tájékoztatást adni a térfigyelő kamerák felállításával 
kapcsolatban. 
 
dr. Varga László kéri a Képviselő-testület támogatását. Úgy gondolja, hogy 
szakmai tudása alapján eleget tud tenni a lakosság által megfogalmazott  
elvárásoknak, amelynek ellátására a megfiatalodott állomány is alkalmas lesz. 
Létszámban megerősített mozgó osztályt szeretnének Ózd városban és a 
peremterületeken megvalósítani. A statisztikai számok azt mutatják, hogy 
elsősorban az ún. „kiemelt” bűncselekmények, mint például lopás, garázdaság 
száma emelkedett, amelyet meg kell állítani, és ezeknek a felderítésére kell 
leginkább fektetni a hangsúlyt. Ugyanis ez irritálja, foglalkoztatja legjobban a 
lakosság nagy részét. Ennek érdekében koncepció kidolgozására kerül sor, és a 
márciusi beszámoló keretén belül fog tájékoztatást adni a rendőrség további 
munkájáról.  
 
Ruszkai József elmondja, polgármester úr már a mostani testületi ülés előtt is 
kérte javaslatukat azzal kapcsolatban, hogy a térfigyelő kamerák segítségével 
hogyan tudnák megőrizni a közbiztonságot. Ehhez szeretne néhány tapasztalatot 
átadni. Több városban működik már hasonló rendszer, így például Miskolcon, 
Tokajban, Tiszaújvárosban, amelynek a kivitelezésben, üzemeltetésben is részt 
vett. Vezeték nélküli, mikrohullámú berendezés-technikáról van szó, amely 
központi egység telepítése során videojeleket bocsát ki, így korlátlanul bővíthető 
a pénzügyi lehetőségekhez mérten. Nagyon komoly adatvédelmi szempontoknak 
kell megfelelnie a rendszernek, ezért – véleménye szerint – érdemes a központi 
egységet a rendőrségen elhelyezni, bár az eszközt nem kívánja a rendőrség 
tulajdonba venni nyilvánvalóan a karbantartás, és egyéb fenntartási problémák 
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miatt, de a helyiséget biztosítják hozzá, hiszen különálló helyiségre van szükség, 
és ott más szakmai tevékenység nem folyhat. Az üzemeltetéshez állandó 
felügyeletet kell biztosítani, aki elsősorban rendőr, vagy nyugdíjas rendőr lehet. 
Erre a szolgálati időből jelen pillanatban nem tudnak kollégákat biztosítani, 
tehát a túlórájukat valamilyen más forrásból kell megteremteni. A 
szabályozottság, a törvényi háttér adott, amit komolyan kell venni, többek között 
táblával kell ellátni azt a területet, ahol térfigyelő kamerák működnek. 
Megállapítható azonban, hogy azokban a városokban, településeken, ahol 
megvalósult a beruházás, számottevően csökkent a szabálysértések, 
bűncselekmények száma, illetve nagyon sok sikerről adhatnak számot, például 
az elkövető(k) személyének felderítése. 
 
Benedek Mihály kéri a Közrendvédelmi Bizottság elnökét, rövid határidővel a 
Ruszkai József úr által elmondottakat alaposan tárgyalják át, és készítsenek 
bizottsági előterjesztést. A részleteket át fogja adni elnök úrnak annak 
érdekében, hogy minél előbb megvalósulhasson ez a beruházás, természetesen a 
rendőrség szakmai véleményét maximálisan szem előtt tartva. A kinevezésre 
rátérve pedig úgy gondolja, - hosszas egyeztetést folytatva főkapitány úrral - 
hogy dr. Varga Lászlóban egy olyan, Ózdhoz kötődő rendőrvezetőt kaphatnak, 
aki hosszútávon képzeli szakmai munkáját a városban, akinek nem kell 
bemutatni a várost, aki ismeri egyes területek fertőzöttségét, és ismeri azt a 
módot, módszert, valamint birtokolja azt a szakmai tudást, amely szükséges 
ahhoz, hogy ne csak az eddig megszokott, hanem jóval magasabb szinten 
javulhasson Ózd város közbiztonsága. Biztos benne, hogy dr. Varga László úr 
egy olyan vezető lesz, aki a megfiatalodott állománnyal képes a kihívásoknak 
megfelelni. Tájékoztatja a testületet, meggyőződött arról, hogy az állományon 
belül is nagy az elfogadottsága, és a kapitányság állománya várja, hogy Varga úr 
átvegye a kinevezését és hozzákezdhessenek a munkához. Kéri a testületet, hogy 
a szakmai bizottság véleményének megismerése után szavazza meg az 
előterjesztést. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az ülés előtt 
tárgyalta meg az előterjesztést, amelyet egyhangúlag támogat. Szakmai 
véleménye szerint egyrészt dr. Varga László – mivel Ózd város szülötte, és itt él 
– ismeri azokat a speciális problémákat, amelyek a város lakosságát 
foglalkoztatják. Másrészt évek óta együttműködik a bizottságokkal, Képviselő-
testülettel, amelynek során megismerkedett az itt folyó munkával. Remélik, 
hogy a továbbiakban is ugyanilyen színvonalon folytatja majd munkáját.  
 
Fazekas Zoltán, mint a Közrendvédelmi Bizottság elnöke megjegyzi, a bizottság 
nem tárgyalta dr. Varga László kinevezési javaslatát. Ennek a késői értesülés az 
oka, így már nem állt módjában összehívni a bizottságot. Titkár úr azonban már 
utalt arra, hogy a bizottság másfél éves működése során dr. Varga László úrral 
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rendszeres és folyamatos a kapcsolat, hiszen több alkalommal a korábbi 
kapitány úrral együtt, vagy őt helyettesítve is részt vett a bizottsági üléseken, 
valamint ezen túlmenően számos alkalommal különböző rendezvényeken, 
intézkedések során találkozhattak vele. Így megerősítve az elhangzottakat Varga 
úr személyében szakmailag nagyon jól felkészült rendőrvezetőt ismertek meg, 
fiatal kora ellenére megfelelő és elegendő tapasztalattal, nagyfokú 
elhivatottsággal rendelkezik. A maga, de úgy gondolja, hogy a képviselő-csoport 
tagjai nevében is javasolhatja a testületnek a javaslat elfogadását. 
  
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 

79/SzÜ. 1/KH/2008. (I.22.) számú határozat 
 
Tárgy: Az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésével kapcsolatos 

képviselő-testületi vélemény kialakítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésének 
előírásaira figyelemmel a Képviselő-testület előzetesen támogatja dr. Varga 
László r. őrnagynak az Ózdi Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezését. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kiss Sándor megköszöni az uraknak a részvételét, és sok sikert kíván a további 
munkájukhoz. 
 

 
2.) napirend 

 
Javaslat az ózdi közgazdasági szakközépiskola pótlására 
 
Benedek Mihály elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén jelezte 
módosító javaslatait, amelyet a bizottság elnöke ismertetni fog a testülettel. 
 
Boda István előadja a Művelődési és Oktatási, és a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a közgazdasági szakközépiskola pótlására vonatkozó határozati 
javaslatot. A kiegészítéseket, pontosításokat, és a kérdésekre adott válaszokat 
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megtárgyalva a bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést. 
Módosításként a következőket javasolja: vegyék ki a határozati javaslat 8. 
pontját, mivel az az esélyegyenlőségi tervre vonatkozik, és – úgy gondolja -, ha 
a szakértő megküldi majd a helyzetelemzést, akkor is pótolhatják azt. Elhangzott 
kérdésként, hogy ennek milyen vetülete lesz. Véleménye szerint nem tudják, de 
még kerülhet a városnak pénzébe, mert egy komoly tervnek megvannak a 
forrásigényei. Kérné továbbá felvinni 10. pontként a 239/KH/2007.(X.30.) 
számú határozat visszavonását, a 3. pont első mondatában az egyik „hogy” szó 
törlését, valamint a 6. és 7. pontban a szövegben található 3. pont 1. pontra 
történő módosítását. Hozzáteszi, körülbelül már látszódik, hogy a beruházás 
december végére elkészülhet, aminek a költsége 1.039.702 ezer forintra tehető. 
Ez az összeg azonban nem tartalmazza a régi épület elbontását és a 
területrendezés költségeit. A jogutódlás kérdését a szakigazgatásnak 
menetközben rendeznie kell. A meglévő felszerelésből a közgazdasági 
szakközépiskola elviszi a sajátját, illetve be kell nyújtani majd ilyen jellegű 
pályázatokat, gondolva például az interaktív táblákra. Ezt követően az Árpád 
Szakiskola kapja a demonstrációs bútorokat, a többit pedig az a három iskola, 
aki fogadta a tanulókat. Utána kell a szegényebben „felszerelt  intézményekkel” 
foglalkozni. Véleménye szerint nem volt egyszerű feladat, de minden 
pedagógusnak van helye, amelyről már tájékoztatást is kaptak, egyedül néhány 
technikai dolgozónak keresik a helyét, és minden tanuló oda megy, ahová 
szeretett volna. Összegezve elmondható, a Szabó Lőrinc Általános Iskola 
leállása a nyári szünidőben zavarmentes lesz, a középiskola pedig elkészül. 
Megállapítható, a gyorsaság miatt vannak apróbb módosítások, a lényeg viszont 
az, hogy jelentős forrást sikerült szerezni, és a város egy új szakközépiskolával 
fog gyarapodni.  
 
Riz Gábor megjegyzi, örömére szolgál, hogy ezzel az anyaggal találkozhat, már 
csak azért is, mert közösen hagyták jóvá az új iskola létesítését. Izgalommal 
várják tehát, hogy határidőre sikerül-e elkészíteni a városnak az épületet, hiszen 
a másik épület állaga rohamosan romlik. Vannak azonban kérdései, amelyre 
szeretne megnyugtató választ kapni. Nagyjából ismeri a forrásbiztosító 
mechanizmus működését. A kormánydöntés alapján 500 M Ft kerül a városhoz 
erre a fejlesztésre, ez nagyon jó, és biztató kezdete a finanszírozásnak. A 
következő lépésben forrástérképen jelöli a határozati javaslat az ÉMOP 4.3.1. 
pályázat keretében történő támogatás 300 M forintját. Ez a pályázat azonban 
kétfordulós. Az egyik fordulóban be kell nyújtani egy ún. előpályázatot, 
amelyet, ha kedvezőnek minősítenek, 6 hónapon belül el kell készíteni a 
végleges formáját. Tulajdonképpen utána lehetne forrásbiztosításról beszélni, de 
sajnos feltételezhető az elhúzódás, példaként említve a tavaly őszi 
akadálymentesítési pályázatot, amelyről még a mai napig sem született döntés. 
Félő tehát, hogy a december végi épület befejezéséhez ezen forrás nem lesz 
elérhető, mert lát némi veszélyt, hogy addig a támogatási szerződés nyert 
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pályázat esetén sem kerül megkötésre, főként úgy, hogy az le is kerüljön ide. 
Kérdése továbbá, hogy a bekerülési költség 1.039.702 ezer forint, az önrész 
pedig 116.785 ezer forint lenne, ami nem az az 5%, amelyet a 4.3.1 pályázat, 
mint leghátrányosabb helyzetű kistérség forrásként megjelöl. Ennek 
következtében a forrástérképre utalva, ha lesz, honnan lesz kielégítő forrás, ha 
nem lesz, akkor honnan tudják megszerezni azt a pénzt, amellyel december 31-
ig megnyugtató módon befejezésre kerülhet az ingatlan.  
 
Benedek Mihály válaszában előadja, hogy a képviselő úr által felvetett 
veszélyeket minimalizálni próbálják, és ezek – véleménye szerint – nem annyira 
veszélyesek, mint ahogy hangsúlyozva lett. A második fordulóra 6 hónapon 
belül lehet ugyan beadni a pályázatot, de ez azt is feltételezi, hogy már a 30. 
napon megfelelő készültségben van a pályázat. A forrástérképpel kapcsolatban 
elmondja, az Észak-magyarországi Regionális Tanács maximum 300 M Ft-ban 
határozta meg azt a támogatási összeget, amelyet az ilyen jellegű fejlesztéseknél 
nyújthatnak, ezért lett magasabb az önrész az eredetileg tervezettnél. Azzal 
pedig, hogy a kormány egyedi határozatot hozott és döntött arról, hogy Ózd 
város utólagos elszámolás mellett 500 M Ft-ot kapjon az intézmény pótlására, a 
projekt visszakerült a kiemelt kategóriából egy sima, kétfordulós kategóriába. A 
szerződés pedig a döntést követően a legrövidebb időn belül megkötésre kerül. 
A forrástérkép biztosítja az intézmény december végéig történő felépítését és 
átadását. Nem tudja, hogy a közbeszerzési pályázati kiíráson majd milyen 
fizetési haladékot, illetve hosszabbítást tudnak elérni a kivitelezővel abban, hogy 
2009. évben legyen az utolsó számla kifizetése, de ehhez a fedezet rendelkezésre 
fog állni. Ennél nagyobb önkormányzati terhet azonban nem terveznek, mert 
úgy gondolja, hogy egy jó pályázat megírásával, a jelenleg rendelkezésre álló 
információval és ezzel a forrástérképpel az intézmény felépíthető. Biztos benne, 
hogy mindenki nagyon megfeszített munkatempót végez annak érdekében, hogy 
a testület által megfogalmazott és elhatározott döntés értelmében 2008. 
december 31-re az új közgazdasági szakközépiskola felépüljön, a berendezések 
átszállításra kerüljenek és a téli szünet után az oktatás megkezdődjék. Kéri a 
testületet, hogy a mostani módosítással fogadja el a határozati javaslatot. Biztos 
benne, hogy februárban az esélyegyenlőségi tervet még megint meg fogják 
vitatni, de abban a legbiztosabb, hogy ez az intézmény felépítésre kerül.  
  
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
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61/SzÜ. 2/KH/2008. (I. 22.) számú határozat 

 
Tárgy: Az ózdi közgazdasági szakközépiskola pótlása 

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

1.  Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  1.039.702ezer forintos 
összköltséggel meg kívánja valósítani a közgazdasági szakközépiskola 
pótlását. A forrás összetétele: 

           - Kormánydöntés alapján  500.000.000 Ft 
 - ÉMOP 4.3.1. pályázati keretében történő támogatás 300.000.000 Ft 
 -Kormánytámogatáshoz az önkormányzat által biztosított önerő     

122.917.000 Ft 
 -ÉMOP 4.3.1. pályázathoz az önkormányzat által biztosított önerő 

116.785.000 Ft  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 

2. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
nevezett középiskolának jelenleg helyt adó épület – a különböző műszaki 
szakvélemények alapján  – életveszélyes, és legkésőbb 2008. december 
31-ig a középiskolát új épületbe kell költöztetni. Az új épületnek teljes 
körűen el kell tudni látni a jelenleg használt épület minden 
szakközépiskolai közoktatási tevékenységhez kapcsolódó funkcióját, tehát 
az új építés szakközépiskolai közoktatási tevékenységhez kapcsolódó 
feladat,- és funkciócsökkenést nem eredményezhet.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 

 
3.  Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 

létrejövő új épületet és a beszerzett eszközöket az önkormányzat a 
közgazdasági szakközépiskola működésére tartja fenn, rendeltetésében és 
tulajdonviszonyában változás nem történhet a projekt befejezését követő 5 
éven belül, és azok használatából bármely más szervezetnek jogtalan 
előnye nem származhat.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 



 9

4. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az ÉMOP 
4.3.1. pályázat beadásához szükséges fedezeti garanciák megadásához 
hozzájárul, mely garanciák a következők:  

 
 - Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Magyarországon 

vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás 
érvényesítésének jogára felhatalmazza a pályázat közreműködő 
szervezetét, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az 
elektronikus fizetési eszközökről szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm. 
rendelet 9. §-ában megjelöltek kivételével.  

 - Az Önkormányzat jelen határozatban dönt arról, hogy ha a projekt 
részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást 
szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti. 
Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére 
inkasszó nyújtható be a helyi önkormányzat költségvetési számlájára.  

 
Felelős: Polgármester 
    Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 
5. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatban vállalja, 

hogy az 1./ pontban nevesített támogatások elnyerése esetén pályázatot 
nyújt be a TÁMOP 3.1.4. kiírásra, és amennyiben elnyerik ezen 
támogatást, meg kívánja valósítani az iskolafejlesztéshez szorosan 
kapcsolódó tartalomfejlesztést is.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
6. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatban vállalja, 

hogy a 1./ pontban nevesített támogatások elnyerése esetén pályázatot 
nyújt be a TÁMOP 3.3.3.2. kiírásra, és amennyiben elnyerik ezen 
támogatást, meg kívánja valósítani az iskolafejlesztéshez szorosan 
kapcsolódó esélyegyenlőségi programok végrehajtását is.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
7. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatban vállalja, 

hogy a 1./ pontban nevesített támogatások elnyerése esetén pályázatot 
nyújt be a TIOP 1.1.1. kiírásra, és amennyiben elnyerik ezen támogatást, 
meg kívánja valósítani az iskolafejlesztéshez szorosan kapcsolódó 
informatikai eszközbeszerzést is. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
8. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósításhoz 

szükséges önerőt  a fejlesztési célú kötvény kibocsátásából fedezi. 
 

       Felelős:  Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
      Határidő: értelemszerűen 

 
 

9. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közgazdasági szakközépiskola pótlásával kapcsolatos 
szerződések és kapcsolódó valamennyi okirat aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
   10. Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 

239/KH/2007.(X.30.) számú határozatát visszavonja. 
 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: értelemszerűen 

 
 

3.) napirend 
 
Javaslat a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere és Ózd 
Város Önkormányzata között a helyi személyszállítás részben helyközi járattal 
történő lebonyolítása tárgyában kötött megállapodás módosítására 
 
Kiss Sándor köszönti Ihász Zoltán urat. 
 
Fazekas Zoltán összefoglalásként előadja, - mivel nem tudott a szakbizottság 
ülésén részt venni, mert ezzel egyidőben másikon volt – hogy a gazdasági 
kormányzat által meghozott döntések és szigorítások egyre jobban sújtják a 
közlekedési vállalatot, hiszen olyan, korábbi meghozott kedvezményeknek a 
finanszírozását vonja meg részben, vagy teljes egészében, ami költségkiadással 
jár. Maga az előterjesztés azt kívánja szolgálni, hogy továbbra is igénybe 
vehetők a távolsági járatok a 2/2 mellékletében leírtak alapján, és a helyközi 
járatok is igénybe vehetők lesznek helyi bérlettel, vagy helyi menetrendi 
tarifával. Ez a helyi önkormányzat, illetve a lakosság számára pénzügyi 
kiadással, egyéb kötelezettséggel nem jár. Bízik abban, hogy a későbbiek során 
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sem fogja a kormányzat, illetve a Borsod Volán benyújtani ezért cserébe a 
számlát. 
 
Boda István elmondja, mivel a megállapodás módosítása az önkormányzat 
részéről nem jár pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalással, ezért a Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Kovács Béla kérdése a 2. sz. melléklettel kapcsolatban az, hogy eddig a 
kombinált bérlettel probléma nélkül fel lehetett szállni a helyközi járatra. Most 
viszont a mellékletet nézve ún. kétvonalas bérlettel való használatra jogosít fel, 
ilyen kétvonalas bérlet például a 20-as 26-os és 33-as, ami a buszállomásra, a 
kórházra és a vasútállomásra szól. Véleménye szerint amennyiben ez a 2. sz. 
melléklet igaz, akkor a helyi autóbuszvonal megnevezésénél – mivel fel vannak 
sorolva a járatok – úgy értelmezi, hogy innentől kezdve nem kell kombinált 
bérletet venni annak, aki ezt a vonalat használja.  
 
Ihász Zoltán válaszában előadja, abban nem változik semmi, ami a helyi 
közösségi közlekedés menetrendjét, utazási feltételeit, megállapított tarifáit 
érinti. Gyakorlatilag abban van változás, hogy 2004. év végén kötöttek – akkor 8 
évre szóló – helyi koncessziós szerződést az önkormányzat és a Borsod Volán 
mellett a magyar állammal a helyközi autóbusz közlekedés ellátására. Ez 2012-
ig szól, utána jön a liberalizált uniós pályázati rendszer elve.  Tehát realizálni 
kellett, - ami már más városban is működik - a közigazgatási határra belépők, és 
a közigazgatási határon belül megkezdett és befejezett helyi jellegű utazásokat a 
helyközi autóbuszokon az után, hogy a feladatkörök, koncepciós körök, 
hatáskörök és a szerződések különváltak. 2004. év végén polgármester, 
alpolgármester urak közbenjárására a testület tudtával megkötötték azt a 
szerződést, amelynek az egyik aláírója az önkormányzat nevében a 
polgármester, a Magyar Állam nevében pedig az akkori Gazdasági és 
Közlekedési miniszter, Kóka János úr volt. Ez nemcsak Ózdra, hanem más 
községre, városra is vonatkozott, ahol helyi jellegű szállítást végez a szolgáltató. 
A szerződés tartalmazta azt, amit most Kovács Béla képviselő úr észrevételezett. 
Ebben nevesítve lettek, hogy mely bérletek vehetők igénybe helyközi 
vonalszámon Ózd közigazgatási határán belül, párhuzamos közlekedés esetén. 
Ez a lista most sem szűkült, se nem bővült, tehát változás nincs benne. Viszont 
nincs arra lehetőség, hogy kétvonalas bérlettel igénybe lehessen venni a 
szolgáltatást, hisz nemhiába állapította meg a tarifaárakat az önkormányzat a 
kombinált bérletre vonatkozóan. Ez nem jelent többletterhet az 
önkormányzatnak, abban adna egy kis szabadságot, hogy az uniós elveknek 
megfelelően 2008-tól gyakorlattá váló veszteségkiegyenlítés a helyközi 
autóbusz közlekedésben életbe lépne, annak érdekében, hogy milyen vonalon, 
milyen mértékű veszteséges tevékenységet látnak el. Ami nem tartható fent - az 
uniós elvek szerint - a magyar állam, mint jelenlegi tulajdonos abbahagyathatja, 
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vagy eljárást kezdeményezhet, hogy keressék fel az önkormányzatokat, akik 
hozzájárulhatnak az esetleges járat leállításához. 2004-ben, a szerződés 
megkötésekor a veszteség kiegyenlítések helyközi közlekedés szinten még nem 
működtek. Viszont a szerződés 7. pontjába megfogalmazásra került, hogy a 
Magyar Állam az esetleges veszteséges tevékenységet a helyi jellegű vonalakon 
a Volán veszteségpótló támogatással nem pótolhatja, nem igényelheti. A 
szolgáltatók és a minisztérium abban állapodott meg, hogy km arányosan 
érvényesíthetik a vonalveszteséget. Tehát ennek a pontnak a módosítása az 
eldöntendő a tekintetben, hogy arányosan ez a szakasz is bevonható legyen a 
veszteségkiegyenlítéses járatok körébe. Ezt tartalmazza a 2. sz. melléklet, amely 
2004-től él, és amiben változás nem történt. 
 
Benedek Mihály összefoglalva az elmondottakat előadja, ez a módosítás arról 
szól, hogy a Magyar Állam a Volánoknak helyközi járatokon is biztosítani 
szeretné a veszteségfinanszírozást. A módosításra azért van szükség, mert az 
állam nem vállal kettős veszteségfinanszírozást. Ez azt jelenti, hogy amikor 
belép Ózd város határán a helyközi járat és azt helyi utazásra igénybe veszi a 
lakosság, azt már megkapja egyszer a helyi veszteségfinanszírozásnál. A 
közigazgatási határon kívüli veszteségfinanszírozást pedig egy új módszer 
alapján számolja ki és reményeik szerint majd biztosítja. Semmi más nem fog 
változni, ezzel csak a kettős veszteségfinanszírozás kiküszöbölése a cél. 
 
Kovács Béla hiánypótlásként veti fel, hogy van két mondat, ami a polgármester 
úr által elmondottakban nem szerepel, ezért az előterjesztésben leírtak 
feltételezhetnek olyan dolgokat, ami alapján a Volánt feljogosítaná arra, hogy 
aki Ózd határán belülre érkezik, onnantól kezdve 170 Ft-ot kellene fizetni a 
jelenlegi 5 km-es jegy helyett. Tudja, ez az anyag nem erről szól, de le kellett 
volna írni, hogy ez nem változtat a bérleteken és a jegyeken.    
 
dr. Almási Csaba hozzáteszi, hogy a módosítás csak a 7. pontot érinti, semmi 
más nem változik a megállapodásban. Tehát, amit a testület a decemberi ülésen 
és az azt megelőző években nagyon alaposan áttárgyalt és aztán arról döntést 
hozott, azon semmi sem változik. Polgármester úr ezt tömörítette össze 
hozzászólásában. 
 
Bárdos István megértette polgármester úr által elmondottakat, és ez rendben is 
van, ha azt kapja az ember, amit a decemberi testületi ülésen megtárgyalt. 
Elmondja, az ő esetében azonban nem erről van szó, és ezt a bizottsági ülésen is 
szóvá tette. Talán polgármester úr is emlékszik arra, amikor azt kérte, hogy a 
megszűnő 9 járat közül egy járatot, a 18,10 órait, és a Centerből visszainduló 
18,40 órait hagyják meg, amit így szavaztak meg decemberben. Most 
meglepődve tapasztalta, hogy a lakosság arról panaszkodik, hogy nem így indul 
a busz. A legújabb menetrendben ugyan benne van a 18,10 órai járat, csak azzal 
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a formai hibával, hogy nem munkanapokon, hanem munkaszüneti, illetve 
ünnepnapokon való indulással. Megjegyzi, ez a járat 20 éve munkanapokon 
közlekedett. Annyit megtett a Volán – nem testületi döntés alapján -, hogy a 15 
órai járatot 14,30 órára vették le, de nem munkaszüneti és ünnepnapokon, 
hanem munkanapokon. Ő ezért tartózkodott, és most is azt teszi, mert annak 
idején nem ebben egyeztek meg. 
 
Benedek Mihály érti képviselő úr felvetését, de anélkül, hogy ne olvassa át a 
decemberi jegyzőkönyvet, határozatot, kéri, fogadja el, hogy konkrét választ 
most ne adjon rá. Át fogja olvasni az akkori anyagokat, igazgató úrral pedig 
végig fogják tárgyalni, és amennyiben szükséges, akkor módosítást fognak  
kezdeményezni.   
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

58/SzÜ. 3/KH/2008. (I.22.) számú határozat 
 
Tárgy: A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere és Ózd 

Város Önkormányzata között a helyi személyszállítás részben helyközi 
járattal történő lebonyolítása tárgyában kötött megállapodás módosítása 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési 
Minisztere és Ózd Város Önkormányzata között létrejött – a helyi 
személyszállítás helyközi járattal történő lebonyolításának feltételeit rögzítő – 
2004. december 22-én kelt megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot 
megtárgyalta és hozzájárul annak 7. pontja alábbiak szerinti módosításához 
2008. január 01-jei hatállyal: 
 
„7. A Szolgáltató a Megállapodással érintett helyközi járataira nézve a 
tárgyidőszakra vonatkozó eredeti veszteségkiegyenlítés iránti igényét a 
párhuzamos helyi és helyközi teljesítmények arányában csökkentve 
érvényesítheti a Miniszter felé.” 
 
A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kiss Sándor megköszönve a mai munkát, az ülést bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
     dr. Csiszár Miklós     Benedek Mihály 
            jegyző távollétében       polgármester 
         
 
 
 

dr. Almási Csaba 
   jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

ügyosztályvezető 
 
 
 
 


