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Jegyzőkönyv 

 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 19-én 
a hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Kiss 
Sándor, Nagybalyi Géza, Obbágy Csaba, Szalári István, Strohmayer László, 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga 
Gábor, Vitális István, képviselők  
 
Távol volt: Riz Gábor, Nyerges Tibor, Zsolnai Piroska és Halászné Berecz 
Tünde képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
dr. Almási Csaba PH Igazgatási Ügyosztály jegyzői feladatok 

ellátásával megbízott vezetője 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője                                   
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazd. és Vállalk. Ügyosztály  
  vezetője 
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály 

vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szoc. és Egészségügyi Ügyosztály 
 mb. vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Ügyosztály  
 mb. vezetője 
Kovács György PH. Műszaki Ügyosztály vezetője 
Vámos Istvánné dr. PH. Lakosságszolgálati Ügyosztály 
  mb. vezetője 
Dudásné Balázs Zita Humánpolitikai és Titkársági Csoport 

vezetője 
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke 
Krokavecz György ÓVSZKÖ elnöke 
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője 
Szerencsés János Ózdi TV ügyvezető igazgatója 
Beszeda István könyvvizsgáló 
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója 
dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója 
Varga Gyula Ózdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 
dr. Cs. Nagy Gábor Euron Kft. közoktatási szakértő 
Balogh Zsigmond Euron Kft. közoktatási szakértő 
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Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
Pécsiné Oravecz Andrea jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Megjegyzi, hogy hivatalos 
elfoglaltságuk miatt a mai ülésről Nyerges Tibor, Riz Gábor, Halászné Berecz 
Tünde és Zsolnai Piroska képviselők távol maradnak. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes. Javasolja - az előre kiküldött napirendekhez 
képest - 14/a. napirendi pontként felvenni egy új előterjesztést, mely bizottsági 
létszám emeléséről és bizottsági tagok megválasztásáról szól. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a 12., 13., 14., és a 14/a. napirendi pontokat zárt ülés keretében 
tárgyalják. Kérdése, van-e valakinek a kiküldött napirendi pontokhoz 
észrevétele, javaslata.  
 
Fazekas Zoltán az egyebekben „aktuális várospolitikai kérdések”-ben, valamint 
a március 9-i népszavazás önkormányzati feladatkörök összefüggésében 
szeretne szót kérni. Megjegyzi, képviselőtársai azért nem tudnak részt venni a 
mai ülésen, mert az eredetileg decemberben elfogadott munkaterv szerint 
február 12-re tűzték ki a soros testületi ülést, a mai napra pedig olyan 
elfoglaltságaik akadtak, amelyek nem tűrnek halasztást. 
 
Benedek Mihály válaszolva képviselő úr megjegyzésére elmondja, lehetőség 
van arra, hogy az eredetileg elfogadott munkatervben meghatározott testületi 
ülések időpontjától eltérjenek. Véleménye szerint azonban ez nem lehet kifogás 
a hiányzásra, bár minden képviselőtársuk olyan elfoglaltságra hivatkozott, amely 
azt engedi feltételezni, hogy „igazolt távollét”-nek tekintse a hiányzásukat. 
 
Nagybalyi Géza az egyebekben két témakörben szeretne szót kérni. Az egyik a 
vagyonnyilatkozatok megtételéről, a másik a József Attila Gimnázium 
körzetében eluralkodott közállapotokról szólna. 
 
Tóth Melinda a szennai választókörzettel kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a kiegészítéssel együtt a napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi 
pontokat fogadja el: 
 
Napirendi pontok 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 

vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) számú 
rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008. (…) számú rendelet-tervezete a 

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

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
 
3.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008. (…..) számú rendelet-tervezete az 

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

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

4.) Ózd Város Önkormányzatának …./2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) számú 
rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

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

Ózd város 2008. évi költségvetéséről  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

6.) Javaslat a 2008. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 
 
Előterjesztő: Polgármester 
 

7.) Javaslat az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház ellátási területének módosítására 
vonatkozó kezdeményezés elbírálására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
8.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, alapellátást 

biztosító háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők, valamint védőnői 
tanácsadó helyiségek privatizációjának felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
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9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadására 

 
Előterjesztő: Polgármester 
 

10.) Javaslat Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 
elfogadására 
 
Előterjesztő: Polgármester 
 

11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának a 204/KH/2007. (IX.25.) számú 
határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra vonatkozó helyi szabályzatának kiegészítésére 

 
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
12.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására 
 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 
13.) Javaslat aljegyzői állásra kiírt pályázat elbírálására (napirend előtt kerül 

kiosztásra) 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
14.) Javaslat a jegyzői feladatok ellátása vonatkozó 486/SzÜ 289/KH/2007. 

(XII.19.) számú határozat módosítására (ülés előtt kerül kiosztásra) 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
14/a.) Javaslat az önkormányzati bizottságok létszámának megállapításáról szóló 

207/KH/2006.(X.12.) számú határozat módosításáról 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
15.) Javaslat az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a 

kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 284/KH/2007. 
(XII.19.) számú határozat módosítására 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
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16.) Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft-vel kötött Vagyonkezelési Szerződés 
kiegészítésére 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 

17.) Tájékoztató a 2007. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól 
Javaslat a 2008. március 1-jétől történő közhasznú foglalkoztatásban való 
önkormányzati részvételre, az önkormányzati létszám- és önerőkeret 
felosztására 
 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 

18.) Javaslat az Ózd 48-as út 2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
helyiségre benyújtott kérelem elbírálására 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 
19.) Javaslat a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai 

kapu 32.) részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására (Nemzetőr 
utca 17.) 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 

20.) Javaslat az ózdi 7369 hrsz-ú (3600 Ózd, Bethlen Gábor út 10. szám) nem 
lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati bérlakássá nyilvánítására 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 

21.) Tájékoztató a 2007. évi közmunkaprogramokban való részvétel 
tapasztalatairól 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
22.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 

 
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 
23.)  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

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

1.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának 1/2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) számú rendelet  
módosításáról 
 
Erdősi János elmondja, a rendelet-tervezet módosítása az önkormányzati 
területek értékesítési, és bérleti szabályozását tartalmazza. Ennek értelmében a 
törvényi módosítást át kell vezetni a helyi önkormányzati rendeleten, amelynek 
alapján az eddigi 20 M Ft-os forgalmi értékhatárt 25 M Ft-ra kell felemelni. 
Megjegyzi, a Gazdaságfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalva 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is egyhangúlag 
támogatja a módosítás elfogadását. 
 
Boda István szintén előadja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot és 
javasolja az elfogadását.  
 
Szalári István megjegyzi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 
megtárgyalta a rendelet-tervezet módosítását és támogatja az elfogadását.  
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet módosításáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotja   
 

Ózd Város Önkormányzatának 1/2008. (II.20.) számú 
rendeletét az Ózd Város Önkormányzata 
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) számú 

rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 25/1993. (XII. 23.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
preambuluma helyébe az alábbi preambulum lép: 
 
„Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontja és 
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(2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 79. 
§ (2) bekezdés a)-b) pontjában, a 80. § (1) bekezdésében, a 80/A. § és 80/B. §-
ban, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 105/A-105/D. §-ban, 
a 108. §-ban, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. LXXVII. 
törvény 59. § (3) bekezdésében, és a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 9. § (1) bekezdésében 
foglaltak végrehajtására az Ózd Város Önkormányzata vagyonával való 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:” 
 

2. § 
 
A Rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(5) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal használatában 

lévő ingó vagyon elidegenítése 100 e Ft eredeti beszerzési árig az 
intézmény, a Polgármesteri Hivatal esetében a Szervezési Ügyosztály 
feladatkörébe tartozik. A fenti értékhatár fölötti ingó vagyontárgyak 
esetében a Rendelet 7. § (1) és (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A hasznosításból származó bevétel az Önkormányzatot illeti meg.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 10. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(6) Az üresen álló, 25 M Ft-os forgalmi értéket el nem érő vagyontárgyak 

esetében „az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az 
ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról” szóló 
19/2004. (IV.15.) sz. rendelet vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) Az önkormányzati vagyont értékesíteni a vagyon feletti vagyonkezelés 

jogát, a vagyon használatát, illetve hasznosítási jogát átengedni – ha törvény 
kivételt nem tesz – csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) 
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlattevő részére lehet, amennyiben az 
érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 M Ft-ot meghaladja.” 
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5. § 
 

A Rendelet 8. sz. mellékletének (2) szakasza az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) A Képviselő-testület 25 M Ft egyedi értéket meg nem haladó 

vagyontárgyának esetében is elrendelheti a versenyeztetést.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 8. sz. mellékletének (12) szakasza az alábbiak szerint módosul: 
 
„(12) A Bizottság tagjait és elnökét 25 M Ft értékhatárig a Polgármester, az e 

fölötti értékhatárnál a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület jelöli 
ki.” 

 
7. § 

 
A Rendelet 8. sz. mellékletének (13) szakasza az alábbiak szerint módosul: 
 
„(13) A pályázati felhívás teljes szövegét a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján ki kell függeszteni, kivonatát 25 M Ft értékhatárig egy 
helyi lapban, az e fölötti értékhatárnál megyei, vagy egy országos 
napilapban, valamint az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. A 
kihirdetés közhiteles időpontjának az első esetben a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés időpontját, a második esetben a 
megyei vagy országos napilapban történő közzététel időpontját kell 
tekinteni.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 8. sz. mellékletének (40) szakasza az alábbiak szerint módosul: 
 
„(40) Az árverési hirdetmény teljes szövegét a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján ki kell függeszteni, kivonatát 25 M Ft értékhatárig egy 
helyi lapban, az e fölötti értékhatárnál megyei, vagy egy országos 
napilapban, valamint az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. 
Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell: 

– az árverés helyét és idejét,  
– az árverésre bocsátott vagyontárgy főbb jellemzőit, a kikiáltási 

árat,  
– ingatlan esetében az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait /az 

ingatlan fekvésének helyét, helyrajzi számát, alapterületét, 
épületnél a telek területét/, az ingatlan tartozékait, épületnél a 
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jellemző sajátosságokat, továbbá beköltözhető, vagy lakott 
állapotát,  

– a bánatpénz összegét, befizetésének határidejét, 
– az árverési feltételeket.” 

 
9. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 

2.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának 2/2008. (…) számú rendelet-tervezete a 
temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) számú rendelet 
módosításáról  
 
Benedek Mihály megjegyzi, dr. Szemere Endrének, mint előterjesztőnek nincs 
az anyaghoz szóbeli kiegészítése. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, a rendelet-tervezet az élet szomorú eseményéről, a 
temetkezés díjtételeinek emeléséről szól. Képviselőtársaival együtt tartják azt az 
álláspontjukat, hogy olyan díjemelést, amely a tervezett inflációt meghaladó 
mértékben nő, nem tudnak támogatni. A költségvetésben 4,7%-os infláció 
növekedést prognosztizáltak, ezzel szemben a temetkezési díjat 8%-kal 
szeretnék emelni, amelyet elfogadni nem tudnak. 
 
Erdősi János előadja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-
módosítást. Tekintettel a temetők állapotára – az önkormányzat 
költségvetésében meghatározott összegen túl is – jelentős összegeket kellene 
fordítani a fejlesztésekre. Az inflációval megegyező mértékű díjemelés azonban 
csak az üzemeltetés finanszírozására lenne elég, fejlesztésre pedig nem, ezért a 
bizottság támogatja a 8%-os díjemelés elfogadását.  
 
Nagybalyi Géza hozzáteszi, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megvitatta az 
anyagot, melyet egyhangúlag javasol a testületnek elfogadásra. 
 
Szalári István közli, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 6 igen 
szavazattal támogatja a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság - a gazdasági indokokat figyelembe 
véve - támogatja a módosítás elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 16 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
megalkotja   
   
 

Ózd Város Önkormányzatának 
2/2008. (II.20.) számú rendeletét 

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

 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § 
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzata a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Ózd Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 8/2001.(IV.2.) számú rendeletének 2. sz. mellékletének helyébe jelen 
rendelet 1. sz. melléklet, 3. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. sz. 
melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. 
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3.) napirend 

 
Ózd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) számú rendelet-tervezete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú 
rendelet módosításáról 
 
Erdősi János visszautal az 1. napirendi pont tárgyalásánál elmondott indokokra. 
A korábbi, lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, 
valamint ezek bérleti díjáról szóló rendelet mellékletében szerepelt egy olyan 
táblázat, amely felesleges adatokat tartalmazott a Közigazgatási Hivatal szerint. 
A mostani rendelet módosítás mellékletében ennek a korrigálására kerül sor. A 
Pénzügyi Bizottság többsége, a Gazdaságfejlesztési Bizottság pedig 
egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság egyhangúlag 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet módosításának 
elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotja   
 

Ózd város Önkormányzatának 3/2008. (II.20.) számú rendeletét 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 

tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 
19/2004. (IV.15.) számú rendelet módosításáról 

 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (3) 
bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint 
ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) Jelen rendeletet a 25,0 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó lakás  

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kell alkalmazni. A  
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25,0 millió forint forgalmi értéket meghaladó vagyontárgyak bérbeadása 
esetén Ózd Város Önkormányzatának az Ózd Város Önkormányzata 
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 
25/1993.(XII.23.) számú rendeletét kell alkalmazni.” 

 
 

2. § 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
 

MELLÉKLET 
 

a 3/2008. (II.20.) sz. rendelethez 
„1.sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) sz. rendelethez” 

Az önkormányzati bérlakások alaplakbérén felül nyújtott 
különszolgáltatások díjai 

1.) 
 Beépített bútorhasználat: 
  Beépített szekrény 1 m3/hó   39,- Ft+ÁFA 
  Konyhaszekrény    db/hó 
  - 3 részes      52,- Ft+ÁFA 
  - 2 részes (mosogatóval)   39,- Ft+ÁFA 
 Levelesláda használat:    Ft/lakás/hó  26,- Ft+ÁFA 
 Kaputelefon díja:          Ft/lakás/hó  39,- Ft+ÁFA 
  Víz- és csatornadíj 
    felosztásának díja:   Ft/lakás/hó         157,- Ft +ÁFA  
 Közös tulajdonú részek 
 takarítása:            Ft/lakás/hó         653,- Ft+ÁFA 
 
2.)Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője (használója) Ózd Város 

Önkormányzatának többször módosított 1992. évi 16. sz. rendeletében 
foglaltak szerint köteles a szervezett szemétszállítást igénybe venni és azt az 
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft részére megfizetni. 

 
3.) Szennyvízcsatornába be nem kötött bérleményekben keletkező szennyvíz és 

folyékony kommunális hulladék elszállításáról a bérlő saját költségén köteles 
gondoskodni. 
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4.) Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési költsége: 
 
 a.) A bérlő a társasházak által megállapított, a közös tulajdonú helyiségek 

után fizetendő  üzemeltetési költség 60 %-át köteles a bérbeadó részére 
megfizetni. 

 
 b.) A Bolyki Tamás út 15. szám alatti épület közszolgáltatási díja (lépcsőház 

világítás, fűtés): 63/Ft/m2/hó+ÁFA. 
 
5.) A fizetendő különszolgáltatási díj összege legalább 100,- legfeljebb 5.500,-

Ft/hó+ÁFA/lakás között lehet az épület felszereltségétől függően.  
 
6.) A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségből 

eredő vízdíj különbözet felosztása: 
 a.)       Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik érvényes 

alvízmérő órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel ott a vízdíj 
különbözet a fogyasztás arányában kerül felosztásra. 

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

hitelesített alvízmérő órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a 
vízdíj különbözet létszámarányosan kerül felosztásra.  

 Az alvízmérő órák előírt időszakonkénti hitelesítése a bérlő kötelessége. 
 

 
4.) napirend 

 
Ózd Város Önkormányzatának ..../2008. (…..) számú rendelet-tervezete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) számú 
rendelet módosításáról 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság 2008. február 12-én tárgyalta a napirendet, ahol  
módosításként elhangzott, hogy az f.) pont egészüljön ki a „18. §-a, és ennek 
címe” szavakkal. Megjegyzi, az indoklás részletesen tartalmazza azokat az 
indokokat, amelyek a paragrafusokhoz kapcsolódnak. Ez a Közigazgatási 
Hivatal rendelet-módosításra tett indítványával van összhangban, illetve a 
vegyes jogszabályszerkesztés elkerülését, valamint az egységes jogalkotást 
szolgálja. A bizottság 5 fő igen szavazattal támogatja a módosítással együtt a 
rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalva a 
napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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dr. Almási Csaba hozzáteszi, a rendelet ezen módosításánál szükségesnek tartja 
elmondani, hogy e jogszabály esetében szükség lesz egy új, egységes 
szerkezetbe foglalt rendeletnek a megalkotására. Ha a jelenlegi módosítási 
dömpinget nézik, akkor láthatják, hogy ez bizonyos szempontból nehezen 
kezelhetővé válik az állampolgárok, illetve a képviselők számára. Az az 
elképzelés, hogy az eddigi ilyen témájú és tárgyú szociális rendeleteket hatályon 
kívül helyezve a Képviselő-testület egy új, az eddigi módosításokat egységesen 
magába foglaló rendeletet alkot meg még ebben a félévben, vagy negyedévben. 
  
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosítással együtt a rendelet-tervezet 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotja   
 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
 4/2008. (II.20.) számú rendeletét  

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

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, a 17. § (5) bekezdésében, a 25. § 
(3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/D. § 
(5) bekezdéseiben, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § és 46. §-aiban, valamint az 
50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) számú rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. § E rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. §-a (1) - (3) bekezdéseiben, valamint 
az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott, Ózd város közigazgatási területén 
élő személyekre.” 
1/A. § A Rendelet 3. § (8) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
[Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Sztv.-ben, a Korm. 
rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint] 
„c az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság átruházott hatáskörben  
ca) átmeneti segélyt állapít meg a 8. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak 
alapján, 
cb) dönt a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése 
összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének csökkentéséről, 
elengedéséről, vagy részletekben történő megfizetéséről.”  
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2. § A Rendelet 6. §-a (10) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
[A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét súlyosan 
megszegi, ha] 
„e) ha az együttműködést két éven belül ismételten megszegi.”  
3. § A Rendelet 8. §-a (2) bekezdésében az ab) alpont jelölése b) pontra, ezzel 
egyidejűleg a b) pont jelölése c) pontra változik. 
4. § A Rendelet 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét az Ózd Város 
Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.” 
5. § A Rendelet 15. §-a (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(9) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet 
benyújtani a Szociális Ügyosztályon e rendelet 8. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon.” 
6. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„16. § A köztemetésről a Polgármester az Sztv. 48. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak szerint gondoskodik.”  
 7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 
a) 3. §-a (8) bekezdése a) pontjának af) alpontja,  
b) 6. §-a (10) bekezdésének f) pontja,  
c) 7. §- ának (2) bekezdése, 
d) 10. §-a,  
e) 13. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a 15. §-a (1) bekezdésében a „vagy 
meghaladja” szövegrész, valamint 
f) 18 §-a, és ennek címe. 
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 17. § (1) bekezdésében a 
„polgármestere” szövegrész helyébe a „jegyzője” szövegrész lép.  
  
 
Benedek Mihály köszönti az intézmények, illetve társaságok vezetőit, akik 
megtisztelték jelenlétükkel a testületi ülést. 
 

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

-.-.- 
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5.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …./2008. (….) számú rendelet-tervezete Ózd 
város 2008. évi költségvetéséről  
 
Kiss Sándor köszönti Beszeda István könyvvizsgáló urat, majd Benedek Mihály 
polgármesternek adja meg a szót. 
 
Benedek Mihály köszönti azon intézmények és társaságok vezetőit, akik 
megtisztelték jelenlétükkel a mai testületi ülést. Előljáróban a költségvetés 
szerkezetének módosítására hívja fel a figyelmet. 
A áttekinthetőség javításának és a jobb tájékoztatás szándékával a korábbi évek  
költségvetésének szerkezetén kissé módosítottak. A beruházásokat és 
felújításokat külön mellékletekben foglalták  össze, a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésén belül a kiadásokat a tényleges feladat ellátásnak megfelelően 
tervezték meg (pl. hivatal üzemeltetési kiadásai), a társadalom- és 
szociálpolitikai juttatásokat a Képviselő-testület kiadásai közé csoportosították 
át, az ÓZDSZOLG Kht. esetében a működési támogatást a hatékonyabb 
ellenőrizhetőség érdekében feladatonként határozták meg. A lehetőségeken belül 
a következő években is törekedni fognak a tájékoztatást, az áttekinthetőséget és 
ellenőrizhetőséget javító módosításokra. A 2008. évi költségvetést a 
koncepcióban megfogalmazott alapelveket, prioritásokat követve állították 
össze, szem előtt tartva  azt a középtávú célkitűzést, mely szerint a költségvetés 
működési hiányát 2-3 éven belül minimális szintre kell szorítani. A 
koncepcióban rögzítetteknek megfelelően a szociális ágazat, a Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság, valamint az Almási Balogh Pál Kórház 
működéséhez Önkormányzati kiegészítő támogatást nem terveztek, működésük 
e nélkül is biztosítható. A város szempontjából jelentős intézmények 
felújításához, pótlásához (Szakrendelő, SZIKSZI), az újabb tervezett 
fejlesztésekhez (szociális és funkcióbővítő városrehabilitáció, 
szennyvízprogram) a források biztosításra kerülnek, az elkerülhetetlen szervezeti 
racionalizálások a legnagyobb működési kiadással rendelkező oktatási 
ágazatban elkezdődtek, az elmúlt évben működésüket megkezdő új intézmények 
üzemeltetési költségeinek fedezetére csak az energiaár emelése miatti minimális 
többletek kerülnek biztosításra. A szervezeti racionalizálás következő lépése, 
mely az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata a Polgármesteri 
Hivatal működésének újraszabályozása, az új szervezeti struktúra kialakítása, 
benne a kistérségi feladatellátás átgondolása lesz. Az önkormányzat 2008. évi 
tervezett bevételi előirányzata 10.622,9 Mft, melyből 79 %-t tesz ki  a központi 
forrásból származó bevétel. A felhalmozási célra kapott, források nélkül 
számított működést szolgáló központi  támogatások aránya igen magas, eléri a 
87 %-ot. Ezért is fontos fokozottan figyelemmel kísérni a kormányzat 
támogatásokra vonatkozó elképzeléseit, szándékait. Már az ez évi normatív 
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támogatások is a kistérségi együttműködést, a közoktatási és szociális 
intézmények közös fenntartását, a racionális üzemméret kialakítását, a szociális 
rászorultság fokozottabb érvényesítését, a kisebb költségigényű szociális 
ellátásokat ösztönzik és várhatóan a következő évben is ez lesz a tendencia. A 
feladatok megszervezésénél ezeket az elveket az önkormányzatnak maximálisan 
figyelembe kell venni. A 2008. évi költségvetés kiadási előirányzata megközelíti 
a tizenegy milliárd forintot, a költségvetés működési hiánya 326,6 Mft, mely az 
oktatás területén végrehajtásra kerülő szervezeti racionalizálások miatti egyszeri 
kiadásnövekedést is figyelembe véve már lényegesen alacsonyabb, mint az 
elmúlt évi hiány mértéke. A hiányt az úgynevezett ÖNHIKI támogatás 
bizonytalan kimenetele miatt rövid lejáratú hitel igénybevételével kívánják 
finanszírozni. A működési hiány leszorításának szükségességéből az is 
következik, hogy a költségvetés összeállításához benyújtott, minden igény 
teljesítésére nincs lehetőség, ezért az igényekhez képest, elsősorban a nem 
kötelező önkormányzati feladatok esetében kisebb előirányzatok kerültek 
betervezésre. Úgy gondolja, hogy a költségvetésben meghatározott működési 
kiadások előirányzatai takarékos gazdálkodással, a hatékonyság növelésével, a 
saját bevételi lehetőségek maximális kihasználásával az energiaár emelkedése 
miatt jelentkező többletkiadások ellenére is biztosítani fogják az ez évi működés 
minimális feltételeit. A költségvetés a működési kiadások 3,7 %-át kitevő, még 
mindig jelentősnek számító forráshiányt mutat, melynek megítélésénél azonban 
figyelembe kell venni, hogy a költségvetés több olyan feladatra is biztosít igen 
jelentős támogatást, melyek ugyan közösségi igényeket  szolgálnak, de a 
központi költségvetés ezekre nem, vagy csekély mértékben nyújt támogatást. 
Ilyen terület: a közművelődés, melyre összesen 248,9 M Ft, a sportcélú 
létesítmények fenntartása, üzemeltetése és szervezetek támogatása, melyre 
összesen 180,0 M Ft, a városüzemeltetés , melyre 266,0 M Ft működési kiadás 
lett előirányozva. A városüzemeltetési előirányzatok között a képviselők részére 
továbbra is az elmúlt évi nagyságrendben kerül biztosításra a kisebb lakóterületi 
kommunális feladatok megoldására szolgáló keret.  A foglalkoztatás elősegítése 
igen fontos feladat a város szempontjából. Ezért is bír nagy jelentőséggel, hogy 
az elmúlt évihez képest több mint 30 M Ft-tal több forrás fog rendelkezésre állni 
a költségvetésben a közcélú és közhasznú, foglalkoztatásra, valamint a 
közmunkaprogramokban való részvételre. A költségvetésben ilyen célra 
biztosított forrással előreláthatóan több mint 300 fő átmeneti foglalkoztatására 
lesz lehetőség, akik az intézmények feladatellátásában és a városüzemeltetésben  
jelenthetnek jelentős segítséget. A 2008. évi költségvetés értékelésekor külön ki 
kell emelni a felhalmozási kiadások nagyságrendjét, a tervezett felújítások és 
beruházások mértékét. A felhalmozási célú előirányzatok az összkiadáson belüli 
aránya 18,8 %, (2.062.031 E Ft), mely a város adottságait tekintve igen jelentős 
mértéknek számít.  Ezen belül a felújításokra és beruházásokra előirányzott 
összeg 1.702.255 E Ft, melyből a legjelentősebb tételeket a Szakrendelő 
rekonstrukciójának befejezéséhez, a SZIKSZI épületének  pótlásához, valamint 
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a tervezett újabb városfejlesztési feladatok előkészítéséhez ez évben szükséges 
források jelentik. A korábbi évek gyakorlatáról eltérően út és járda felújításra, 
játszóterek fejlesztésére külön keretet nem határoztak meg, a 
legszükségesebbnek ítélt feladatokat konkrétan határozták meg. A kisebb 
beruházási és felújítási igények közül minden területen a legszükségesebbnek 
tartott feladatokra irányoztak elő forrást. A felhalmozási célú forrásokat 
jelentősen, akár több 100 M Ft-tal is bővítheti még a költségvetésben 
előirányzott összesen 50 M Ft-os,  fejlesztési feladatokra előirányzott tartalék 
célirányos és hatékony felhasználása. Ennek természetesen feltétele a megjelenő 
pályázatokon való eredményes részvétel. A pályázati lehetőségeket elsősorban 
olyan felújítási igények teljesítése érdekében szükséges kihasználni, melyre 
előirányzatot forráshiány miatt jelenleg nem tudták biztosítani. Úgy gondolja, 
hogy a 2008. évi költségvetés a központi megszorításokat is figyelembe véve 
elfogadható és megfelelő alapot jelent a működési hiány középtávon történő 
megszüntetésére úgy, hogy közben a minimálisan szükséges kommunális 
felújítások és kiemelt városfejlesztési feladatok is végrehajtásra kerülnek.  
Mindezeket és a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában leírtakat 
figyelembe véve kéri a Képviselő-testületet, hogy a megvitatás után a 2008. évi 
költségvetést fogadja el. 
Kiss Sándor felhívja a képviselők figyelmét arra, - mielőtt megkezdenék az 
általános vitát - hogy módosítási javaslataikat a költségvetés részletes 
tárgyalásánál tegyék meg. Az előterjesztés fontosságára való tekintettel pedig 
szeretné feloldani az 5 perces hozzászólások időtartamát, ennél fogva 8-10 
percben szólhatnak majd hozzá a napirendhez. 
 
dr. Almási Csaba tájékoztat arról, hogy az Államháztartási Törvény szerint a 
költségvetés előkészítése a jegyző feladata, illetve a jegyző vezetésével a 
polgármesteri hivatalé. Néhány mondatban összefoglalja azt, hogy a 
költségvetés előkészítésénél milyen általános elveket vettek figyelembe, 
melyeket tartalommal kellett megtölteni. Rendkívül fontos feladatnak tartották a 
tervezés folyamatát. Konkrétan azt, hogy maga a tervezés mind a bevételi, mind 
a kiadási oldalon reális, vagy még inkább a valóságnál szigorúbb elveken 
alapuljon. Ez azt jelenti, hogy a bevételi oldalon nem számolnak azzal, hogy a 
város ÖNHIKI támogatást fog kapni. Ha mégis kap, akkor ez a működési hiányt 
fogja csökkenteni. Másik fontos alapelv, hogy ÖNHIKI előleget a város ne 
igényeljen. Ezzel el szeretnék kerülni azt a helyzetet azt, amikor a múlt évben, a 
költségvetés elfogadása után három hónappal a költségvetés jelentős 
megszigorítására volt szükség, mert a bevételi oldalon, - amely a tervezés 
folyamán szerepelt - kiesett egy összeg, ezáltal a kiadási oldalt is csökkenteni 
kellett. Odafigyeltek az adóbevételek helyes és a valóságnak megfelelő 
tervezésére. Fontosnak tartották – amit polgármester úr is említett -, hogy a 
felhalmozási célú kiadások világosak, áttekinthetőbbek legyenek, tehát a 
képviselők egyértelműen lássák, milyen beruházásokra, milyen felújításokra 
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kerül sor, és ezeket milyen forrásból valósítják meg. Nagyon fontos volt az is, 
hogy az esetleges „csapdahelyzetet” elkerüljék. Ez azt jelenti, hogy a bevételi 
oldalon nem szerepeltettek olyan bevételeket, amelyeknek a behajtása, vagy 
realizálása bizonytalan. Ez szintén a biztonságos működést hivatott szolgálni, 
tehát csak olyan bevételekkel számoltak, amelyeknek a behajtására komoly, 
majdnem 100%-os esély van. Van még egy kérdés, amelyet a testületnek tisztán 
kell látni. Szennyvízberuházás megvalósítására a költségvetés 51,5 M Ft-ot 
tervez, ami azt jelenti, hogy a pályázati eljárás során, ha az önrész ismertté válik, 
az semmiképpen sem a működési kiadásokat fogja érinteni, hanem - szükség 
esetén - a lekötött kötvényből lehet rá a fedezetet megteremteni. 
Összefoglalásként előadja, hogy a bázis alapú tervezést elfejeltették a 
költségvetés előkészítésénél, és feladathoz, személyhez kötött tervezés van, ami 
a biztonságos működést 2008. évre meg tudja teremteni, de ugyanakkor azt is 
hangsúlyozni kell, hogy a szerkezeti átalakításokkal még nem végeztek, 
továbbra is szükség van azon módosításokra, amelyek a működési hiányt 
csökkentik. 
  
Boda István elmondja, a 2008. évi költségvetési koncepcióban a konvergencia 
programból következően három rendezőelvet vettek figyelembe: a racionális 
üzemméret biztosítását, a rászorultság elvének erősítését, a kistérségi 
együttműködés kiterjesztését. A Pénzügyi Bizottság, mikor a költségvetést 
vitatta különös tekintettel vizsgálta, hogy visszaköszönnek-e a koncepció 
irányelvei. Feladatként került a koncepcióban megfogalmazásra a munkahelyek 
kiterjesztése és újak teremtése, a működési hiány két év alatti jelentős 
csökkentése, a város arculatának kedvező alakítása, a kistérségi szerepkör 
erősítése, a pályázati önerő biztosítása, a kiemelt beruházások ütemes 
megvalósítása, az intézmények biztonságos működtetése. A koncepcióban 
megfogalmazott fő célkitűzések a 2008. évi költségvetésben realizálódnak. 
Több, kisebb volumenű munkahely teremtő kezdeményezés előkészítő 
szakaszban van, így kiemelt keret van a közhasznú foglalkoztatásra is. 
Megjegyzi, hogy a polgármester úr által tájékoztatásként kiosztott Európai 
Uniós pénzeket is figyelembe véve mintegy 1,4 milliárd forint érkezett a 
városba. Ebből kb. 900 millió Ft az önkormányzaté volt, de a különbségből 
mintegy 36 gazdasági egység kapott fejlesztésre összegeket, amelyeknek egy 
része a munkahelyteremtést és a munkahelyfejlesztést is szolgálta. 2007-ben a 
kötvényből finanszírozott 610 M Ft hiány közel a felére, 326,6 M Ft-ra csökken 
2008-ban. 2009-ben a végrehajtott átszervezések szintre hozásával 160-180 M 
Ft további csökkenés biztosítható. A polgármesteri hivatal szerkezetének 
átalakítása, a kistérségi előnyök további kihasználása és néhány kisebb változás 
további megtakarítást eredményezhet. Mindezek alapján 2009-ben 120-150 M 
Ft költségvetési hiány várható, ami a 11 milliárd Ft-os költségvetés mellett 
kezelhető. A hiány – egy év alatti - nullára hozása már olyan városi feladatokat 
érinthet, ami nem lenne arányos az elérhető megtakarítással. A város arculatának 
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további kedvező formálását két város rehabilitációs pályázat segítheti. Ezen 
belül teljesen megújulna a városközpont és Bolykon az Öregek-Fiatalok 
Házának környéke és maga az épület is. A kistérségi szerepkört az eddigi 
szociális és pedagógiai területű együttműködés mellett erősíti a tavasszal 
átadandó Városi Tanuszoda is. Véleménye szerint a pályázati önerő – mintegy 
50 M Ft összegben - a költségvetésben biztosított. A költségvetés több mint 2 
milliárd Ft felhalmozási forrást tartalmaz, és jelentős beruházások folynak 2008-
ban is Ózdon. Ilyen például a Városi Kórház szakrendelője, a Közgazdasági 
Szakközépiskola, a Tanuszoda, az Olvasó tárgyi feltételeinek további javítása, 
amely még további 2-3 évet igénybe vesz, míg teljesen elkészül, a szennyvíz-
program, és a folytatódó panelprogram. A biztonságos működést az intézményi 
költségvetés új rendszerű, úgymond „nullbázisú” módszere is segítette, ami a 
várható inflációs hatásokat is korrigálta, így az éves működésnél finanszírozási 
gondok nem várhatóak. Összegezve a 2008. évi költségvetésről megállapítható, 
hogy a hiány jelentősen csökken és ehhez a szociális és oktatási 
intézményrendszer pozitív hozzáállása is adott volt, hiszen 1796-ról 1678-ra, 
118 fővel, ez 6,57% csökkent a létszám, ehhez jön az ÓZDSZOLG Kht. 34 fős 
létszámcsökkentése. Itt jegyzi meg, hogy ebből különösebb, nagyobb problémák 
nem adódtak, hiszen szépen levezetésre került a Szabó Lőrinc Általános Iskola 
szeptemberi bezárása is. A költségvetés erősen beruházáscentrikus. A 
kommunális területen szinte a város minden részén biztosít érzékelhető 
fejlődést. 2008. évi feladat marad a polgármesteri hivatal új szervezetének 
kialakítása és az ebből fakadó racionális következtetések levonása. Fontos 
feladatnak tartják, hogy a teljes intézményrendszerben, a hivatalban, a gazdasági 
társaságoknál az eddigiektől innovatívabb munkára, és fokozottabb 
bevételszerzésre kell törekedni. Mindezek figyelembevételével a Pénzügyi 
Bizottság a vita és a testület által elfogadott változtatások mellett 4 igen és 1 
nem szavazattal, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 1 nem 
szavazattal, a Gazdaságfejlesztési Bizottság pedig egyhangúlag javasolja a 
testületnek a költségvetés elfogadását azokkal a módosításokkal, amelyeket 
polgármester úr a megfelelő helyen el fog mondani.   
 
Fazekas Zoltán előadja, a Közrendvédelmi Bizottság 2008. február 12-én 
tárgyalta a költségvetést. Megköszöni az alpolgármester úr és a pénzügyi 
szakember jelenlétét, akiknek szakszerű válaszai alapján néhány kérdés 
tisztázásra került. Megállapították, hogy a közrendvédelmi feladatok ellátására 
biztosított összeg nem növekszik, de a feladatok átcsoportosítása miatt 
hatékonyabban és elsősorban a közrendvédelmi feladatok ellátására használják 
fel. Megjegyzi, a vagyonvédelem más csoportban került betervezésre. Bekerült a 
városközpont térfigyelő kamerákkal történő felszerelésének nemcsak a 
beruházási, hanem a működési költségei is. A Közrendvédelmi Bizottság az 
elmondottak alapján 4 igen és 1 nem szavazattal javasolja a költségvetés további 
tárgyalását, majd elfogadását a testületnek.    
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Nagybalyi Géza közli, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság teljes létszámmal 
tárgyalta az előterjesztést. A bizottság feladatának megfelelően megvizsgálta az 
előterjesztést és megállapította, hogy jogi, jogszabályi akadálya a költségvetés 
elfogadásának nincs, ezért egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság megtárgyalta a 2008. évi költségvetést, amelynek várható 
bevételeit a 2. sz. melléklet foglalja össze. A központi támogatáson belül az 
elmúlt évhez képest a szociális feladatok finanszírozása 63.678 e Ft-tal 
csökkent. E csökkenést alapvetően az intézményi feladatok Ózdi Kistérségi 
Többcélú Társulásba történt bevitelével függ össze. Példának említi a 
családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, Idősek Otthona, 
Átmeneti Szállás, szenvedélybetegek nappali ellátása, Gyermekjóléti Központ 
intézményrendszerével függ össze. Tehát szociális területen az egyes szociális 
szolgáltatások kiegészítő támogatása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 
közösségi ellátás, az utcai szociális munka feladataihoz igényelhető. A nyári 
gyermekétkeztetés támogatását továbbra is célszerűnek látják, hiszen a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári 
időszakban sem lehetnek ellátatlanul. A 2008. évi kiadások előirányzatai között 
az Almási Balogh Pál Kórház működési és fenntartási kiadási előirányzatai 
önkormányzati forrás nélkül kerültek meghatározásra, de a Képviselő-testület 
2008. évre kiemelt feladatként a szakrendelő rekonstrukciójának befejezését 
jelölte meg. Hangsúlyozza, örömmel vették a tervezett szociális támogatások 
jellemzőinek és feltételeinek részletezését, melyet a 15. oldaltól a 18. oldalig 
szöveges terjedelemben indokolnak meg. Összességében a szociális feladatok 
között a segélyekre a várható igények szerinti összeg került betervezésre, de 
kevesebb jutott a nem kötelező feladatokra, a különféle támogatásokra. A 
bizottság az elmondottak alapján 4 fő igen és 1 nem szavazattal támogatja a 
költségvetés elfogadását. 
 
Kovács Béla előadja, a Művelődési és Oktatási Bizottság a költségvetés 
tervezetét az ágazat vonatkozásában vizsgálta. Megállapítást nyert, hogy az 
oktatás 2.334 M Ft kiadással van tervezve, amely 52 M Ft-tal több mint 2007. 
évben volt. Az ágazat bevételi oldalát legjelentősebben az befolyásolta, hogy 
122 gyermekkel kevesebben vannak az alsó tagozaton, és 382 fővel nőtt a 
cigány tanulók száma. 2007. évben 118 fős létszámleépítést hajtott végre az 
önkormányzat, amelyből 58 álláshely szűnt meg a közművelődés, oktatás 
területén. Ennek köszönhetően még 2009-ben is várható megtakarítás. Az Ózdi 
Művelődési Intézmények megalakulásával már jelentős pénzösszegek 
képződtek, mégis 21,5 M Ft többletköltség jelentkezik, ami az Olvasó 
működésének belépéséből adódik. Örvendetes tény az új szakközépiskola 
megépítése és a tanuszoda megvalósulása. Sajnálatos az ÁMK lebontási 



 32

kényszere miatt a Szabó Lőrinc Általános Iskola megszűnése. Figyelemre méltó 
az iskolatej 34 M Ft-os költsége, amit az állam finanszíroz, de hatékonysága sok 
vitát generál és ezért megfontolandó. A költségvetés tartalmazza a 
legszükségesebb beruházásokat, felújításokat, és lehetővé teszi a biztonságos 
intézményi működtetést. A Művelődési és Oktatási Bizottság 4 igen és 1 nem 
szavazattal támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Vitális István hozzászólásában megköszöni az anyag készítőinek az új 
táblázatokat és kimutatásokat - amelyek eddig nem szerepeltek benne -, ezzel 
teljesen átláthatóvá téve a költségvetést. Két szempontból szeretné a 
költségvetést megközelíteni. Elhangzott már korábbi hozzászólásokban is, hogy 
a normatívák csökkennek, illetve reál értékben nem emelkednek. Ennek kapcsán 
kiemeli azt a tényt, hogy - míg 2002-2003. évben a költségvetési hiány 
nagyjából hasonló mértékű volt, mint most – akkoriban a város állandó bevétele 
(pl. iparűzési, súlyadó, építményadó, egyéb bevételek) 3-400 M Ft körül volt. A 
jelenlegi bevétel több mint 1 milliárd forint, mégis ugyanannyi a hiány. 
Véleménye szerint ez az első és második Gyurcsány kormány hathatós 
tevékenységének köszönhető, amit konvergencia programnak neveznek. Ezzel 
több száz millió forintot vesz ki az önkormányzaton keresztül az emberek 
zsebéből. Ma elhangzott már, hogy csak az alsó fokú oktatásnál közel 800 millió 
forintot kell betenni a központi támogatás mellett. Ez nem a városvezetés hibája, 
de ettől függetlenül fontos megemlíteni. Többek között ennek köszönhető, hogy 
nem nőnek a normatívák, illetve csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek 
következménye az, hogy tartalmaz ugyan 2 milliárd forint felhalmozást, de félő, 
hogy ezért milyen árat kell fizetni. A kötvénykibocsátás kapcsán elég részletes 
vitát folytattak már, ahol kifejtették álláspontjukat is, amelyet azóta is 
változatlanul fenntartanak. Örülnek természetesen az új szakközépiskolának, 
épül-szépül a város, és ki ne örülne az új parkoknak, játszótereknek, de kérdés, 
hogy milyen áron? Annak idején, amikor a kötvényt kibocsátották, polgármester 
úr azt mondta, hogy hitelfinanszírozásra nem fogják költeni, csak értékteremtő 
és – remélhetőleg - olyan beruházásokra, amelyek munkahelyeket teremtenek. 
Jelenleg azonban ott tartanak, hogy tavaly 600 millió forint hitel lett a 
kötvényből finanszírozva, illetve idén 460 millió forint van előirányozva a 
rehabilitációs fejlesztésekre. Elmondta régebben is, és most is elmondja, 
bármennyire örülnek annak, hogy a városközpontban hasonló fejlesztések 
lesznek, mint a Falu térségében, de kifejezi azon félelmeiket, hogy 2014. után, 
amikor a kötvény türelmi ideje lejár, az akkor fennálló testület meg fog-e 
birkózni ezzel a teherrel. Jelenleg 262 M Ft az adósságállomány, 108 M Ft a 
kamat 1 milliárd forint kötvény után, ennek alapján 3 milliárd forint után már 
300 M Ft lesz a kamat. Ha pedig belép a kötvénynek a tőketörlesztése 2015-ben, 
akkor az 7 évig újabb évi 400 M Ft-os költséget jelent. Ezek alapján, és az egyéb 
már meglévő működési és fejlesztési hitelekkel együtt olyan jövőt vetít elő, ami 
mértéktartásra ad okot. Megjegyzi, hogy bizonyos racionalizálásokkal, 
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szerkezeti változtatásokkal egyetértenek, amelyre a Pénzügyi Bizottság elnöke is 
utalt. Örülnek minden egyes fejlesztésnek, beruházásnak. Értékteremtő 
munkahelyek megtartásával, új munkahelyek létrehozásával kapcsolatban 
sejtelmes utalást tett már rá Boda István elnök úr, de a költségvetésben - ami 
konkrétan ezzel lenne kapcsolatos - egyetlen forintot sem talált. Talán a 
Sajóvárkonyi Ipari Park, illetve a jelenleg a város potenciálisan legértékesebb 
ipari területének esetleges további fejlesztése lehetett volna a cél. A hiány 
csökkenésének örül, maga is azt szeretné, ha ez sikerülne és a városvezetés ezen 
céljával egyetért. Úgy gondolja, hogy talán egy kicsit „fekete” jövőt vázolt fel a 
kötvény kapcsán, de ez ügyben talán tesz valaki ellenkező kijelentéseket. 
Példának említ egy családi házat, amelyen 25 éve palatető van és az udvar 
betonos. Véleménye szerint javítja a közérzetet, ha térburkolóra cserélik a 
betont, és mediterrán cserepet tesznek a házra, de ha ezt mind hitelből teszik – 
úgy gondolja – az a jövő felélése, mert amikor elkezdik a törlesztő részlet 
fizetését, gondban lesznek. Egy fűtési rendszer kicserélése, a ház leszigetelése 
járna a fűtési költségek lecsökkenésével, ami a törlesztés fizetéséhez kellő 
forrást biztosítana. Tisztában van vele, hogy 2009-2010-ig a felvetések nem 
„érednek” be és nagyon nehéz 3-4 év alatt olyan munkahelyteremtő 
fejlesztéseket tenni, ami a választásokra meghozzák a kellő hatást. Sokkal 
látványosabb és sokkal jobban javítja az emberek közérzetét azok a fejlesztések, 
amik most is folyamatban vannak, de mindezekkel együtt az előbbi aggályait is 
figyelembe véve, ugyanakkor látva a költségvetésben azt az erőfeszítést, amely a 
hiány csökkentésére irányul, egyetértve nagyon sok racionalizálással, az előbb 
említett félelmei és aggályai miatt a költségvetést nem tudja támogatni.     
  
Bárdos István egy kicsit másképpen mondaná el véleményét a saját területénél 
maradva. Az előtte felszólalók közül valaki megjegyezte, hogy ez a költségvetés 
a város minden területén biztosítja a fejlődést. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, ha 
ezt a költségvetést peremkerületi képviselőként értékelné, akkor el kellene 
mondania, hogy – minden ózdi polgár elvét, érdekét nézve – nem igazán érzi 
ózdinak magát. Évek óta folyik egy tendencia, mely szerint a fejlesztéseket 
belülről kifelé kell megvalósítani. Ez rendben is van, hiszen tudja mindenki, 
hogy egy belváros mégis másabb, mint egy peremterület. Azonban a kérdés csak 
az, hogy ez a tendencia mikor ér el hozzájuk, mert mindig tolódik. Mint minden 
évben a képviselők, ő is beadta a polgármester úrnak és a Pénzügyi 
Ügyosztálynak az igényét azzal, hogy próbálják beilleszteni a költségvetésbe az 
esélyegyenlőség és a szakmaiság elvét követve. Azonban átnézve az 
előterjesztést meglepően tapasztalta, hogy más választókörzetekhez hasonlóan 
nem lát egyetlen igényt sem. Igaz utólag a bizottsági ülésen kapott ígéretet, csak 
az a kérdés, hogy a fel nem osztott pénzekből az is fog-e kapni, akinek a 
költségvetésben szerepel az igénye. Nem vitatja, hogy a belváros többet 
érdemel, csak kicsit furcsának találta azt a tényt, hogy például 30 millió forintot 
áldoznak a térfigyelő kamerák felállítására rendőrség és világítás mellett, holott 
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a peremkerületeknél jóval kevesebb is elég lenne. Nem vitatja azt sem, hogy a 
belvárosban 2,5 M Ft-ot biztosítanak a „Virágos Városért” címért, nekik pedig 
közelharcot kell vívniuk a szolgáltatóval, hogy negyedszer is kaszálják le a 
füvet, ugyanis a 4. kaszálásra már nincs keret. Útfelújítások is történnek, csak 
náluk nem mozdul semmi, mert a Centeri út 41 éves és már közel 5 éve 
nyugszik az ígéret földjén. Más út viszont 10 éven belül kétszer is felújításra 
került. Elmondja azt is, hogy Ózd város határai még mindig ott vannak, ahol 
eddig voltak és ez a költségvetés – tekintettel arra, hogy egyetlen igényük sem 
szerepel – nemcsak őt, hanem a centeri és bánszállási polgárokat is sérti, mert 
ennek ellenére az előterjesztés címében az áll, hogy „Ózd Város költségvetése”. 
Reméli nem bántott meg senkit, véleménye szerint más képviselő is elmondta 
volna ugyanezeket, ha ebben a helyzetben lenne. Azt kéri a polgármester úrtól, 
az önkormányzat vezetésétől, illetve képviselőtársaitól, hogy – átérezve az 
elmondottakat – évközben ne feledkezzenek meg a 11. választókörzetről. 
  
Obbágy Csaba elmondja, a költségvetési rendelet vitájához már 16 éve mindig 
hozzászólt, hisz itt dől el mire, mennyi pénz jut egész évben. A ma elfogadásra 
kerülő számok alapján kezdődik meg a tényleges tervezés az intézményekben. 
Holnaptól mindenki számol, hogy be tudja osztani, hogy minél hatékonyabban 
fel tudja használni a saját keretét, költségvetését. Korábban mindig két témát 
boncolgatott, egyrészt a peremterületeken, illetve külső városszéleken élők 
életkörülményeinek javítására fordítható összegeket kereste, és többnyire 
hiányolta, vagy kevesellte. Ezt most megteszik helyette – ha megteszik – a 
területi képviselők. Másrészt az oktatásfinanszírozást – mint számára a 
ténylegesen stratégiai ágazatnak a támogatását – kritizálta. Most maga az 
előterjesztés mond helyette véleményt, hisz megállapítja, hogy a központi 
támogatás folyamatosan és lényegesen lecsökkent. Elismeri, hogy a legnagyobb 
áldozatot az oktatási ágazat hozza ebben az évben. Most is a működési hiány a 
gond, ezért is lenne lényeges az ÖNHIKI támogatás. Ha azonban jól érti, ma ez 
csak egy feltételezett lehetőség, s az előző évi tapasztalatok alapján nincs sok 
esély arra, hogy el is nyerjék. Megjegyzi, dr. Almási Csaba megbízott jegyző úr 
ezt meg is erősítette. A másik sokat emlegetett téma – nem is a pénzösszeg 
nagysága, mint erkölcsi hozadéka miatt – a méltányosságból adható szociális 
támogatások. Ahogy a segélyt munkához, a támogatást egy elvárható, közösségi 
normához igazodó magatartáshoz kellene kötni. Tudja, hogy folynak ez ügyben 
egyeztetések, csak ezek eredményét is jó lenne megismerni. Megdöbbent az 
iskolatejre kifizetésre kerülő összeg nagyságán, ami 35,4 M Ft-ot tesz ki. Ez 
persze jó dolog, de tudatosítani kellene a gyerekben, felnőttben egyaránt, hogy 
becsüljék is meg ezt az ellátást, hisz ez is az adózók forintjából adódik. 
Megköszöni Kovács Béla képviselő úrnak, hogy hozzászólásában erre is kitért. 
Bizottsági ülésen kérdezte meg, hogy a Sportcentrum Kht. esetében miért több – 
76 M Ft - a támogatás, mint az igény 74 M Ft. A válasz ÁFA törvényre 
hivatkozott, de – véleménye szerint – nem érti ezt pontosan. Kérdése, ez a 
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törvény más intézményeknél nem jelent-e hasonló problémát? Örül annak, hogy 
a térfigyelő kamerákra – úgy tűnik – megfelelő összeg került betervezésre, jó 
lenne, ha végre meg is valósulna. Hiszen nap mint nap hall, vagy olvas az ember 
arról, hogy egyesek csupán „hecc”-ből jelentős károkat okoznak másoknak, 
vagy a városnak. Talán ezzel ezt az értelmetlen vandalizmust is sikerül majd 
visszaszorítani. Jó dolognak tartja, hogy jelentős összeggel folytatódhat a 
városrehabilitáció, bár a korábbi ígéret szerint a városközpont után a külső 
részek következtek volna. Reméli, az uniós pénzek révén egyszer oda is 
eljutnak. Jónak tartja, hogy a SZIKSZI építése hamarosan megkezdődhet, hiszen 
a források rendelkezésre állnak. Sajnálja azonban, hogy a ma napirendre kerülő 
9, 10. pontban tárgyalandó Esélyegyenlőségi program, illetve a közoktatási 
esélyegyenlőségi intézkedési tervből a SZIKSZI-n kívül más nem nagyon kap 
támogatást. Bízik benne, hogy a pályázatok pl. az orvosi rendelők, vődőnői 
tanácsadó helyiségek felújításával kapcsolatban sikeresek lesznek, és az 
akadálymentesítést sikerül megvalósítani. Sajnálja azonban, hogy a 
koncepcióban is prioritásként megfogalmazott munkahelyteremtésből egyenlőre 
csak a közcélú, közhasznú foglalkoztatás látszik. Ez a legnagyobb gond közel 
már másfél évtizede. Megjegyzi, éveken át azt javasolta, hogy az önkormányzat 
elsődlegesen a kötelező alapfeladatait finanszírozza, és világosan válassza külön 
a nem kötelező feladatoktól. Hangsúlyozza, a munkahelyteremtés nem kötelező 
önkormányzati feladat, de – mint egyetlen kivétel – a város legalapvetőbb 
érdeke. A költségvetés szerkezetét illetően kiemeli, - nem a számokra, az 
összegekre, hanem - az áttekinthetőségre vonatkozóan gratulál a megbízott 
pénzügyi ügyosztályvezetőnek. 
 
Kovács Béla reagálva a peremkerület örökös felvetésére, megjegyzi ő is 
peremterületi képviselő. Elmondja, egy időben szerencséje volt összehasonlítani 
az egyes peremkerületek fejlesztéseit több évre visszamenőleg. Megállapítható, 
hogy igazi eltérés a területek között nincs. Ezt ki meri jelenteni és számokkal is 
alá tudja támasztani. Ami viszont elgondolkodtató, hogy vannak olyan 
peremterületek, ahol még a „templomtorony” is le van kövezve, azt az egy 
centeri utat kivéve, amin a buszok közlekednek. Ha végig mennek a területen - 
véleménye szerint – nem olyan rettenetes fejlesztési hátránya van, ugyanis erről 
annak idején képviselő úr gondoskodott. A település bánszállási részével 
kapcsolatosan azonban kijelenti, hogy a lakosság nem becsülte meg a 
fejlesztéseket, inkább tönkretették, elbontották, vagy alkalmatlanná tették a 
működésre. Úgy gondolja „népnevelő” eszközt kellene alkalmazni, nem 
fejlesztést odatenni. Hangsúlyozza, szívesen áll rendelkezésre, sőt a Pénzügyi 
Ügyosztály is ki tudja mutatni a fent említett adatokat.    
 
Fazekas Zoltán fontosnak tartja elmondani, hogy Vitális István és Obbágy Csaba 
képviselő urak részleteiben már kifejtették véleményüket, ő azonban 
mindenképpen szeretné a Polgári Összefogás Ózdért képviselőcsoport 
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megállapításait a költségvetéssel kapcsolatban összefoglalni. Előadja, a rendelet-
tervezetet időben megkapták, és így alaposan áttanulmányozhatták a vitás 
kérdéseket, a felmerült problémákat pedig bizottsági üléseken és egyéb 
fórumokon próbálták egyeztetni. A költségvetés dicsérete ugyan nem az 
ellenzék műfaja, de mégis azt kell mondaniuk, hogy valóban egy újszerű és 
nagyon jó szerkezetű előterjesztés van előttük, hiszen mellékletekként külön 
csoportosítva találhatók meg az egyes fejlesztési, működési, és más célokra 
elkülönített források. Az azonban megállapítható, hogy a decemberben 
elfogadott költségvetési koncepcióval nincs összhangban ez az előterjesztés. 
Elsősorban a foglalkoztatás, termelő munkahelyek megtartása, illetve új 
munkahelyek elősegítése érdekében nem találnak forrásokat, így a korábban 
nagy reményekkel kialakításra kerülő és a terület előkészítését megkezdő 
Sajóvárkonyi Ipari Parknál sem látszik ez évben a költségvetés számai szerint a 
fejlődés, és addig amíg az a terület nincs feltöltve, nincs megfelelő 
infrastruktúrával, úthálózattal ellátva, nem is várható, hogy termelő 
munkahelyek jöjjenek létre. A közcélú, közhasznú és közmunka foglalkoztatás 
csak egy átmeneti megoldást nyújt. A munkaerőpiacon mindenképpen az lenne a 
cél, hogy ezek megtartása mellett, és ezen túlmenően is új termelő munkahelyek 
létesüljenek a városban. Már bizottsági ülésen és a mai testületi ülésen is 
elhangzott, hogy az önkormányzati szférában 118 munkahely szűnik meg. 
Véleménye szerint ez akkor lenne sikertörténet, ha legalább ilyen számban, vagy 
ezt meghaladóan új munkahelyek létesülnének, ahol az így felszabadulók el 
tudnának helyezkedni. Ez különösen érinti az oktatási ágazatot, ahonnan a Szabó 
Lőrinc Általános Iskola megszűnésével az ott dolgozó pedagógusok és egyéb 
dolgozók más munkahelyekre kerültek áthelyezésre. Itt jegyzi meg, hogy ezen 
dolgozókat korábbi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyuk helyett 
határozott idejű munkaszerződéssel tudják tovább foglalkoztatni, aminek az a 
veszélye, hogyha ezek az álláshelyek megszűnnek, végkielégítésre, további 
elhelyezésre nem számíthatnak. További hiányérzet mutatkozik a 
költségvetésben a város esélyegyenlőségi tervével kapcsolatban, bár középtávú 
feladatokat fogalmaz meg, 2008-ban nem látszódik ennek a realizálása. 
Képviselőtársaik már szóltak a peremterületek problémáiról, amire valóban 
nagyon kevés forrás összpontosul. Az is elhangzott: szép lesz, jó lesz a virágos 
városközpont parkokkal, játszóterekkel, díszburkolatokkal, de ezek azonban 
csak a kiadási oldalt növelik meg, megtérülésükre pedig nem lehet számítani. 
Nem vitázva Bárdos István térfigyelő kamerákra vonatkozó megjegyzésével, de 
azért pozitív tényezőként lehet elmondani, hogyha a városközponti területen ez 
megvalósul és megfelelő hatékonysággal működni fog, akkor ez élő erőt 
szabadít fel mind a rendőrség, mind az egyéb ez irányban elhivatott szervek, 
intézmények működésétől és ezáltal nagyobb erők összpontosulhatnak a 
peremterületekre. Mindezek figyelembevételével a Polgári Összefogás 
képviselőcsoport jelen nem lévő tagjaival is megbeszélve, megvitatva az 
anyagot, a költségvetés ez évi elfogadását nem tudják támogatni. 
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Boda István pár felvetésre szeretne reagálni. Vitális István képviselő úr a 
kötvényről szólt, azonban ezt egy teljes ülésen már alaposan megvitatták, és 
megjegyzi Fideszes vezetésű, valamint más vezetésű városok is élnek ezzel a 
lehetőséggel. Esetleg olyan veszélye is lett volna, hogy kimaradnak az európai 
uniós fejlesztésekből. E nélkül lehet, hogy „null szaldós” költségvetése lenne a 
városnak, de nem történne semmi. Véleménye szerint egészséges rizikókat 
vállalni kell. Bárdos István képviselő úrnak válaszolva, amennyiben pályázati 
lehetőség lesz, a város nem lesz ellene a centeri útnak, de ez az egész összeget 
elvihette volna, ha beleteszik az anyagba. Ami az arányos ellátást illeti, annyit 
tud mondani, hogy Center és Bánszállás is részesül óvodai ellátásban, jelentős 
szociális ellátásban és azt a kevés pénzt, amit a területek külön kaptak 
lakosságarányosan visszaosztva, akár más képviselők is szóvá tehetnék. Az 
apróbb fejlesztéseknél pedig minden területi képviselő felsorakozva, megfelelő 
érvek alapján valamilyen összegben részesülhet. Obbágy Csaba képviselő úrnak 
válaszolva megjegyzi, az oktatási ágazat a 2008. évi költségvetésnek nem a 
vesztese, hanem – véleménye szerint – nyertese, de 2007. évben sem volt a 
vesztese, az tudja, aki ismeri a belső számokat. Az esélyegyenlőségi témánál 
hosszan lehetne beszélni, de úgy gondolja, nagyon komoly politikai, szakmai 
házi feladata lesz az egész testületnek és komolyan meg kell ezzel birkózni, 
hogy lassan, fokozatosan tudjanak előre lépni. Egyetért Kovács Béla képviselő 
úrral abban, hogy másféle szociálpolitika kellene, amelyre már miniszterelnök 
úr, és más vezetők is utaltak. Következő felvetés szerint nincs összhangban a 
munkahelyteremtés és az erre való felkészülés. Valóban ez a legnehezebb 
feladat. Ebben vannak előkészítő munkák, azonban úgy gondolja, hogy 
munkahelyteremtést több dolog is szolgál  a költségvetésben. Példának említi az 
infrastruktúra-fejlesztést, a városimázst, havonta-kéthavonta színházak 
rendezését, Kaszinó működését, Zrínyi Egyetem működését. Tehát szépülésről 
és egy lakható városról szól minden, ahová a munkahelyteremtés szívesen jöhet, 
ha ehhez még politikai segítség is fog társulni. Megjegyzi, ez nem könnyű 
feladat. Kiemeli, általában a racionalizálással egyetértenek, de felvetik, hogy a 
csökkenő létszámot sajnálják. A kettő pedig együtt nem feltétlenül tud 
megvalósulni. Az pedig nem teljesen valós, hogy a Szabó Lőrinc Általános 
Iskola megszűnésével lesz, aki valóban határozott időre kap ugyan szerződést, 
mert olyan helyre megy, mert éppen ott üresedik meg egy hely, de keresik azt a 
megoldást, amellyel meg lehetne oldani a véglegesítéseket. A többség végleges 
szerződést kap, hiszen lesznek nyugdíjazások. A legnagyobb problémát – 
véleménye szerint – a pályakezdők elhelyezkedése fogja jelenteni.   
 
Bárdos István hangsúlyozza, nem szeretne vitatkozni az elhangzott felvetéseken, 
csak a tények kedvéért mondta el véleményét. Bízik polgármester úr és a testület 
jó szándékában és ítélőképességében. Nem akart mutogatni más választókerület 
képviselője felé, hiszen minden képviselőnek az az érdeke, hogy minél jobban 
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képviselje a választóit. Ezt Kovács Béla képviselő úr megtette, ezért válaszként 
annyit tud mondani, hogy ő is örülne, ha neki is annyi lenne a területén, mint 
képviselő úrnak.  Véleménye szerint ott még a „Hangony patak is felfelé folyik”, 
mert olyan tendencia alakult ki Ózd városában az elmúlt évben, hogy 
bérlakásokat adtak el, mert a fenntartásuk sokba kerül, viszont az említett 
területen magánlakást is vásároltak, amelyet bérlakássá nyilvánítottak. Ő pedig 
Bánszálláson nem tudja az életveszélyes házakat elbontatni. Fazekas Zoltán 
képviselő úr térfigyelő kamerák felszerelésére vonatkozó felvetésére elmondja, 
hogy ő nem vitatta annak célszerűségét, és ha valóban így lesz, akkor – 
véleménye szerint – ők is fognak kapni valamit. Nem akart megsérteni senkit, 
kéri a polgármester urat és a testületet, hogy az év folyamán, amire lehetőség 
lesz, képviseljék az ő területét is, mert ebben a költségvetésben nem szerepel a 
11. sz. választókörzet.  
 
Benedek Mihály megköszöni az észrevételeket, véleményeket, kiegészítéseket. 
Köszöni, hogy a várossal foglalkoztak és nem politikai vitát folytattak, 
egyetértve azzal, hogy a költségvetés megszavazása nem ellenzéki műfaj, hiszen 
ő sem szavazta meg a Megyei Közgyűlés költségvetését azért, mert ott működési 
hiányra – nem fejlesztésre -  újabb 3 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki, 
amelynek a megtérülését ő sem látja biztosítottnak, de a többség, amely nem 
baloldali, a megyei önkormányzatban, elfogadta azt. Erről a költségvetésről azt 
gondolja, hogy a hiány csökkentése érdekében elkezdett munka meg fogja hozni 
a várt eredményt. Azt is gondolja, hogy a kötvény felhasználása olyan sok 
egyeztetés, vita, érvelés után történik, hogy biztos benne a 2014-ben jövő 
önkormányzat nem fog ujjal mutogatni rájuk. Ő hiszi, hogy nemcsak 
„udvarburkolás, palacsere”, hanem Ózd városában „fűtéskorszerűsítés, 
szigetelés” vagyis olyan fejlesztések fognak megvalósulni, amelyek 
eredményezni fogják a beruházások megvalósulásaként létrejövő 
költségcsökkentést, és az fedezetet fog nyújtani a kötvény visszatérítésére is. 
Többen felelősen gondolkodtak akkor, amikor ehhez az eszközhöz nyúltak. 
Elfogadja azt is, hogy a normatív támogatások évről évre csökkennek, de nem 
szabad elfelejteni, hogy Ózd városában a lakosság száma és a gyermekek száma 
is folyamatosan csökken. Örül annak, hogy az intézmények partnerek voltak a 
Boda István képviselő úr által említett foglalkoztatási jogviszonyok 
rendezésében, és így mindenféle fennhang nélkül valósulhatott meg az 
átalakítás. Úgy gondolja, ezt a gondolkodást tovább kell folytatni. Sajnos az élet 
hozta, hogy egy intézmény bezárásra került, de nem szeretne túl sötét képet 
festeni. Már csak a születési arányokat nézve sem, de ha a gyermeklétszám 
tovább csökken, akkor a kötelező feladatellátáshoz is nagy lesz az az 
intézménystruktúra, ami megmaradt. Véleménye szerint a peremterületnél, ha az 
élet nem így intézi, akkor is elhatározott szándékuk volt, hogy nem zárnak be 
intézményt. Azért, mert ugyanúgy, mint a kistelepüléseknél, ha a 
peremterületeken egy intézmény megszűnik ott az élet szűnik meg. Megjegyzi, 
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az Ózdszolg Kht. munkatársai tudnának választ adni arra, mennyi munkát 
végeztek el a peremterületeken év közben. Tehát nem hanyagolják el ezeket a 
területeket, csak a realitásokat mindig szem előtt kell tartani, és addig kell 
nyújtózkodni, amíg a takaró ér. A térfigyelő rendszernek további előnye, hogy 
ahol felszerelésre kerülnek, arról a területről átcsoportosítható a rendőri létszám 
a peremterültekre. A legújabb elképzelés szerint pedig, melyet a megyei 
főkapitány úrral is egyeztettek és rövid időn belül elkezdődhet a pályáztatása 
annak a tervnek, amelynek alapján nem 8, hanem 10 kamerát szerelnének fel, 
úgy, hogy ezek tovább bővíthetők legyenek. Megjegyzi, Sajóvárkonyra és 
Táblába is szeretnének felszerelni kamerákat. Úgy gondolja, mivel ez a rendszer 
tovább bővíthető, eljuthatnak pár éven belül oda, hogy nemcsak az említett 
helyeken, hanem más területeken is – főleg közterületek közelében – 
szerelhetnek fel kamerákat. Más városok tapasztalatát ismerve elmondható, 
hogy 30-35%-kal csökkenti a közterületen történő bűnözést. A Sportcentrum 
Kht igényével kapcsolatban megjegyzi, hogy 74 M Ft volt az első változat, de az 
ÁFA törvény miatt azért kell nekik a 6 M Ft-ot odaadni, mert a törvény szerint – 
amely még változhat év közben – a támogatásból fizetett ÁFA nem igényelhető 
vissza. Közismert, hogy a Sportcentrum Kht. fizeti a sportegyesületek közüzemi 
díjait, amelynek összege éves viszonylatban 6 M Ft. Tehát nem több, hanem 4 
M Ft-tal kevesebb lett a támogatásuk. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban 
elmondja kis gonoszkodásként, hogy annak idején 1998-ban az államtitkárral dr. 
Fónagy János úrral elhitették, hogy 4 hónap alatt sikerült a GE Ózdra telepítése. 
Egyetérthetnek azonban abban, hogy ehhez hosszabb folyamat kellett. 
Elmondja, igen határozottan gondolkodnak az ún. értékteremtő munkahely 
megteremtéséről. Sikerült meggyőzni Simon Tibort arról, - aki nemrég volt a 
városban, és aki államtitkár lett a Foglalkoztatási és Szociális Minisztériumban - 
hogy az önkormányzat - ha van egy kis kormányzati segítség is – képes 
értékteremtő munkahelyet létesíteni még úgy is, hogy erre létrehoznak egy 
társaságot. Ehhez kell a kormány segítsége. Ennek az összerakásán dolgoznak, 
hiszen szombaton szót váltott Szekeres Imre miniszter úrral is, mert kellenek a 
feltételek az együttes megteremtéshez, melyek ahhoz szükségesek, hogy 
elinduljon egy munkahelyteremtő folyamat a városban. Vállalta azt látatlanban, 
hogy a testület partner lesz ennek a megvalósításában. Erre most van szándék és 
tovább tudják folytatni az egyeztetéseket. Hangsúlyozza, nem Bárdos István 
képviselő úr az egyedüli, akinek a területe nem szerepel a költségvetésben. Ilyen 
Szenna területe is, hiszen ott sincs nevesítve az, ami megvalósulhatna a 
költségvetés során. Kéri, hogy a részletes vita  megkezdése előtt – mint 
előterjesztő – pár módosítást javasoljon elfogadásra. Először a rendelet 9. § (10) 
bekezdését szeretné módosítani mégpedig úgy, hogy az első mondat az 
megmarad, a második mondat helyett pedig a következőt kellene írni: „erről a 
tényről a polgármestert előzetesen írásban kell értesíteni.” Javasolja továbbá, 
hogy a beruházások előirányzatait tartalmazó 9. számú melléklet 3. oldalán a 
keretjellegű előirányzatként szerepel városrehabilitációs feladatokra 20 MFt. Ezt 
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az előirányzatot 18,5 MFt-ra kérem módosítani és az így felszabaduló 1,5 Mft-
ból a 4. oldalon, „Utak, hidak, járdák, parkolók építése” feladatcsoportban 
igényként megfogalmazott 2 db Szennai buszmegálló kialakításához szükséges 
fedezet kerüljön biztosításra. 
Szintén a 9. számú melléklet 4. oldalán, a belvízrendezési feladatokra 
meghatározott keretjellegű előirányzatot 15 Mft-ról 14 Mft-ra kéri csökkenteni, 
és az 1,0 Mft megcímezve a Centeri úti fő csapadékvíz elvezető földárok 
burkolásának fedezetére  kerüljön áttételre. 
A 9. számú melléklet 5. oldalán a temetők fejlesztésére tervezett 5,0 Mft-os 
keret előirányzatot 4,5 Mft-ra  kéri csökkenteni és ebből az 0,5 Mft-os összeg a 
8. számú melléklet  5. oldalán, az egyéb felújítási igények között szereplő 
Centeri Hősi emlékmű felújításának fedezetére kerüljön átcsoportosításra. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetés módosítását a Pénzügyi 
Ügyosztállyal egyeztette, amelyek átvezetésre kerülnek. Amennyiben bárki az 
elfogadott költségvetési rendeletből igényelni szeretne, azt elektronikus úton 
rendelkezésére tudják bocsátani. Megköszöni a költségvetés vitája során az 
általános vitában elhangzottakat, és a részletes vita megkezdése előtt az 
előterjesztői módosításokat kéri figyelembe venni, majd átvezetni. Kiemeli 
továbbá, hogy a közrendvédelmi feladatokra és a sportszervezetek támogatására 
előirányzott keretek felosztásának jóváhagyása a rendelet-tervezet szerint a 
Képviselő-testület hatásköre. Az előbbi keretek szervezetek és feladatok szerinti 
felosztását célszerűnek tartja viszont a szakbizottságok hatáskörébe utalni, ezért 
a rendelet-tervezet 6.§ (2) és (4) bekezdéseit az alábbiak szerint kéri módosítani: 
(2) bekezdés: A közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 
keret (5. számú melléklet 7.cím 1. alcím 2. előirányzat-csoport) felosztását a 
Képviselő-testület a Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja. (4) bekezdés: 
A sportszervezetek támogatására előirányzott keret (5. sz. melléklet 7. cím 6. 
alcím 2. előirányzat-csoport) szervezetek és egyesületek közötti felosztását a 
Képviselő-testület az Ifjusági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. Ez azt 
jelenti, hogy a bizottságok, szakbizottságok nem javaslatot hoznak a testület elé, 
hanem önállóan, saját szakmaiságuk figyelembevételével felosztják azt a keretet, 
amelyet a költségvetés elfogadásával megállapítanak számukra. 
 
Kiss Sándor a részletes vita megkezdése előtt azt kéri a testület tagjaitól, hogy 
mivel többen említették a költségvetés jó átláthatóságát, ezért mellékletenként 
menjenek végig, és ahol valakinek észrevétele, módosító javaslata lenne, mondja 
be a melléklet számát és oldalszámát.  
 
Boda István megjegyzi, a polgármester úr által elmondott módosításokat a 
mellékletekben a rendelet számszerű részénél is hozzá kell igazítani. 
 
Kiss Sándor oldalanként lapozva a mellékleteket kéri, mondják el véleményüket, 
javaslataikat, kiegészítéseiket. 
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Bárdos István az 5. sz. mellékletben érti, hogy a létszámok át lettek 
csoportosítva az átszervezésnek köszönhetően, így az egyik helyen csökkent, a 
másik helyen nőt a létszám, de a Polgármesteri Hivatal igazgatási és 
üzemeltetésével kapcsolatos kiadásainak összege csak 4 M Ft-tal csökkent. 
Kérdése az, hogy miért nőtt 63 M Ft-tal a Képviselő-testületi kiadások összege? 
Benedek Mihály megköszöni az észrevételt, majd előadja, alapvetően két gondot 
lát. Egyrészt nem bázis alapú tervezéssel, hanem a 0-ról kezdték a költségvetést. 
Tehát az összehasonlítás az előző érvvel nem állja meg a helyét. Másrészt a 
január elsejei béremeléseket is, - amit az államháztartási törvény írt elő - 
figyelembe kellene venni a Polgármesteri Hivatalnál. Most a Képviselő-testületi 
kiadások között szerepeltetik azokat a megbízási szerződés alapján jelentkező 
kiadásokat is, mint például a polgármesteri biztos, vagy dr. Juhász Antal főorvos 
úr díja, aki a kórház rehabilitációját kíséri figyelemmel, ezért állapítható meg az 
emelkedés. 
  
Kiss Sándor megkérdezi, van-e valakinek az 5. sz. melléklethez kiegészítése, 
majd tovább lapozza a mellékleteket. 
 
Bárdos Istvánnak a 8. sz. melléklettel kapcsolatban lenne észrevétele. A 3. 
oldalon található a „Város és községgazdálkodási szolgáltatások”-nál a Centeri 
út, azonban hozzá nincs rendelve összeg. Nem tudja miért, hiszen kétszer is 
pályáztatva lett és beszéltek is róla. Véleménye szerint legalább az igényt be 
lehetett volna írni, mert így a laikusnak úgy tűnhet, mintha nem akarnának vele 
tenni semmit. Úgy gondolja, hogy ez az apró formai hiba elkerülhette a 
figyelmet. Tudja a lényegen nem változtat semmit, de ez így zavaró a számára. 
 
Benedek Mihály válaszként közli, azért nem írtak be összeget, mert teljesen 
mindegy, hogy szerepel-e, vagy nem, nincs rá fedezet. Azok a számok, amelyek 
a kétszeri pályáztatás során szerepeltek – véleménye szerint – elrugaszkodott 
számok voltak. Amennyiben úgy alakul, és pályázat is megjelenik, akkor a 
tartalékban szereplő összegből, amely ilyen célra használható fel, biztosítani 
fogják az önrészt.  
 
Kiss Sándor kérdezi, van-e valakinek észrevétele a 8. sz. melléklethez, mivel 
nincs, tovább lapozza a mellékleteket. A mellékletek végéhez érve dr. Almási 
Csaba megbízott jegyzőnek adja át a szót. 
 
Dr. Almási Csaba megjegyzi a módosítás, amit polgármester úr javasolt a 
rendelet szövegében arról szólt, hogy bizottságok döntsenek a költségvetés egy 
meghatározott összegű felosztásáról, igényelni fogja az SZMSZ módosítását, 
amelyet a márciusi ülésre be fognak hozni. 
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Kiss Sándor kéri, szavazzanak az előterjesztő által tett módosításokkal együtt a 
költségvetési rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 16 igen, 4 nem szavazattal megalkotja 
 
 

Ózd Város  Önkormányzatának 
5/2008. (II.20.)  számú rendeletét 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
Az Önkormányzat  Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény  65 §-a és a Magyar Köztársaság 2008. 
évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,  a Polgár- 
mesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
intézményekre terjed ki. 

(2)  A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében a rendelet rendelkezéseit saját 
határozatukban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

 
2. § 

 
 (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján az 

önkormányzat a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal külön-

külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket a Polgármesteri Hivatalon belüli 
feladatok alkotnak. 

 
Az Önkormányzati költségvetés bevételeinek és  

kiadásainak főösszege 
 

3. § 
 
 (1) Ózd város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. 
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évi költségvetésének bevételi főösszegét 10.622.878 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.  

 
4. § 

 
 (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. 

évi költségvetésének kiadási főösszegét 10.949.480 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 Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzata 5.244.514 E 

Ft, melyből 40.000 E Ft az általános tartalék, 5.600 Eft a 
lakóterületi céltartalék és 30.000 E Ft a pályázati céltartalék összege. 
A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
b) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti 

szerv által folyósítandó támogatás összege 3.163.871 E Ft. 
A normatív állami hozzájárulások intézményenkénti összegét és 
annak önkormányzati kiegészítését a 6. számú melléklet mutatja be. 

 
c) Az önkormányzat által kijelölt felújítások előirányzata  81.854 E Ft, 

a beruházási kiadások előirányzata 1.620.401 E Ft. Az 
intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a  8. és 9. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

 
d) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi bevételi és kiadási 

előirányzatait a 7a., 7/b, és 7/c. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

e) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága  részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézményeinek bevételi előirányzatait a 
3/a. számú melléklet, a kiadási előirányzatait előirányzat-
csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az éves 
létszámkeretét a 4/a. számú melléklet tartalmazza. 

 
f) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. 

évi létszámkeretét a 4/b. melléklet tartalmazza. Ezen létszámkeret 



 44

csak közhasznú, közcélú és közmunka keretében léphető túl, 
figyelemmel az intézmény személyi juttatás előirányzatára. 

 
   (3) Az önkormányzat 2008. évi működési bevételeinek és kiadásainak 

mérlegét a 10. számú melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.  

  
   (4)  Az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak 

összevont mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.   
 
 
 

     (5)  Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak 
részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. 

 
(6)  A  2008. évi előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. számú 

melléklet  tartalmazza. 
 
(7) Ózd Város Önkormányzata által igénybevett hitel állományát a 15. számú 

melléklet mutatja be. 
 

    (8) Az önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásait a 16.   számú melléklet 
foglalja össze. 

 
    (9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év 

folyamatai, áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések 
ismeretében a 17. számú melléklet mutatja be.  

 
                                               5. § 

 
 (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1) 

bekezdésében megállapított kiadási főösszeg különbözete 326.602 E Ft  
működési költségvetési hiány. 

 
(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti működési hiányt a Képviselő-testület az 
OTP Bank Nyrt.-től történő – legfeljebb 330 Mft összegű- rövid lejáratú 
hitel felvételével finanszírozza. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert hogy a hitel felvételéhez szükséges iratokat, 
dokumentumokat, szerződéseket aláírja, a felmerülő kiadásokat teljesítse.  
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Az előirányzatok felhasználása 
 

        
6. § 

 
(1) Az alapítványok, a  karitatív és egyéb civil szerveződések támogatására 

előirányzott keretösszeg (5. számú melléklet 7. cím 1. alcím 2. előirányzat-
csoport) felhasználására a Képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság, a 
Művelődési és Oktatási Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság és a Lakásügyi Társadalmi Bizottság együttesen 
tegyen javaslatot. 

 
(2) A közrend és vagyonvédelmi feladatok  támogatására előirányzott  keret  (5. 

számú melléklet  7. cím 1. alcím  2. előirányzat-csoport) felosztását a 
Képviselő-testület a Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
(3) Az egyházak fejlesztési célú kiadásainak támogatására előirányzott         

6.000 E Ft keretösszeg (5. számú melléklet  7. cím  2. alcím 3. előirányzat-
csoport) felosztásáról a Képviselő-testület a Művelődési és Oktatási 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes javaslata alapján dönt. 

 
(4) A sportszervezetek támogatására előirányzott keret (5. számú melléklet   7. 

cím  6. alcím  2. előirányzat-csoport) szervezetek és egyesületek közötti 
felosztását a Képviselő-testület az Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe 
utalja. 

 
(5) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel  

kapcsolatos feladatokra előirányzott keret (5. számú melléklet 7. cím 7. 
alcím 1. előirányzat-csoport) felhasználására vonatkozó javaslatot  a 
Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság együttesen terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
(6)  A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott 
 

- a belvízrendezési feladatokra 14.000 E Ft, 
- utak, hidak, járdák, parkolók építésére 5.000 EFt, 
- a temetők fejlesztésére 4.500 E Ft, 
- közvilágítási hálózatfejlesztésre 8.000 EFt, 
 

(5. számú melléklet 7. cím 9. alcím 5. előirányzat-csoport) tételes 
felosztásáról a Képviselő-testület a Városfejlesztési- és üzemeltetési 
Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes 
javaslata alapján külön előterjesztés keretében dönt. 
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 (7) A városrehabilitációs feladatokra előirányzott keret (5. számú melléklet 7. 

cím 9. alcím 5. előirányzat-csoport) felhasználását a Képviselő-testület a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a Városfejlesztési és -üzemeltetési  
Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság hatáskörébe utalja, az önkormányzati 
vagyonrendeletben (25/1993.(XII.23.) 7. §. (3) bek.) előírt összeghatár 
betartásával.  

 
 (8) A közhasznú foglalkoztatás saját erő fedezetére  biztosított előirányzat       

(5. számú melléklet 7. cím 11. alcím 2. előirányzat-csoport) célonkénti, 
illetve szervezetenkénti felosztását a Képviselő-testület a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a Városfejlesztési és -üzemeltetési  
Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
7. § 

 
(1) Az általános tartalék (5. számú melléklet 7. cím 1. alcím 7. előirányzat-

csoport) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe 
utalja. A lakóterületi céltartalékok előirányzatának felhasználását a 
Képviselő-testület - területi képviselők véleményének 
figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja. 

 
(2) A 30.000 E Ft pályázati   céltartalék (5. számú melléklet 7. cím 1. alcím 

7. előirányzat-csoport) felhasználása a pályázati támogatások 
előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra történhet a 
Képviselő-testület döntése alapján. 

 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

8. § 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély 
megállapításának alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat 117.200 Ft-
ban állapítja meg.  
 

9. § 
 

(1) A költségvetés főösszegei, intézményenkénti (címenkénti) és kiemelt 
előirányzatonkénti összesen előirányzatai – az alábbiak kivételével – csak a 
Képviselő-testület hatáskörében módosíthatók: 

a) államháztartás más alrendszereitől év közben biztosított 
pótelőirányzatok, 
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b) bevételi többletekkel összefüggő előirányzat-módosítások 

(intézményi működési bevételi többletek, működési és 
felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett 
pénzeszközök). 

 
(2) Az intézmények az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt forrásokból származó 

többletbevételeikből a személyi juttatások és az azzal összefüggő 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát saját hatáskörben csak a 
többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a 
személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az 
adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig emelhetik 
fel. Ez azonban tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet.  

 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított 

létszámkerettel- jogszabályi keretek között- önállóan gazdálkodnak. 
 
(4) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a saját kezdeményezésű kiemelt 

előirányzat átcsoportosításokat, az azok terhére történő teljesítéseket a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályának értesítését követően 
hajthatja végre.  

 
(5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati 

támogatási igénnyel sem 2008. évben, sem a következő években nem járhat. 
 
(6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 
(7) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok 

működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel. 
 
(8) Költségvetési szerv szellemi tevékenység megbízási szerződéssel, vagy 

számla ellenében történő igénybevételére szerződést külső személlyel 
szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben vagy a Polgármester 
írásbeli engedélye alapján köthet. 

 
(9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, 

ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység 
ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés 
ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási 
költség arányos részénél. 
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(10) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a 
munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja feltölteni. Erről a 
tényről a Polgármestert előzetesen, írásban kell értesíteni. 

 
(11) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell 

sorolni a kötelező feladatokat.  
  
 

10. § 
 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan gazdálkodó intézmények 
vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások 
teljesítésére. 

 
(2) Az önkormányzati intézmények – a feladatok teljesítéséhez igazodó - 

pénzellátásáról a Pénzügyi Ügyosztály Vezetője gondoskodik. 
 
(3) A költségvetési intézmények a Pénzügyi Ügyosztály vezetője által 

meghatározott személyek részére kötelesek felhatalmazást adni az OTP-nél 
vezetett bankszámlák forgalmába történő betekintésre. 

 
(4) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az esedékességet követő 30 

napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya Vezetőjét. 

 
11. § 

 
(1) Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmény 30 napon túli 

tartozásállományának mértéke eléri az intézmény éves eredeti 
előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap 
alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati 
biztost rendel ki.  

 
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a 

Képviselő-testület eltérő rendelkezése hiányában – azon költségvetési 
szervet terheli, melyhez a Képviselő-testület az önkormányzati biztost 
kirendelte. 

 
(3) A kijelölt önkormányzati biztos a tevékenységéről – a Képviselő-testület 

eltérő rendelkezése hiányában – havonta a Pénzügyi Bizottságnak, 
negyedévente a Képviselő-testületnek köteles beszámolni. 
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12. § 
 
A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 
szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület 
félévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő 
megküldésére külön jogszabályban meghatározott február 28-i határidőn belül, 
december 31-i hatállyal dönt. 
 

13. § 
 

A közbeszerzési eljárás alá tartozó beruházások, felújítások és tervezési 
feladatok bruttó ajánlati árainak elfogadására  
 
amennyiben a legkedvezőbb ajánlat szerinti ár a költségvetésben jóváhagyott 
előirányzatot  
 

50 M Ft-nál kisebb összegű költségvetési előirányzat esetében 10 %-nál 
kisebb, 
50 M Ft-nál nagyobb összegű költségvetési előirányzat esetében 5 %-nál 
kisebb 

 
mértékben haladja meg, 
 
 a Pénzügyi, a Városfejlesztési- és üzemeltetési és a Gazdaságfejlesztési 
Bizottságok elnökeinek  egyetértésével a Képviselő-testület a Polgármestert 
hatalmazza fel. 

 
       

14. § 
 
(1) Az államháztartáson kívüli szervezetek önkormányzati támogatása 

felhasználásának feltételeit a támogatottal a költségvetési évre vonatkozóan 
kötött megállapodásban kell rögzíteni. 

 
(2) A Képviselő-testület, vagy szervei, intézményei által nyújtott támogatásról a 

támogatott legkésőbb 2009. január 15-ig köteles elszámolni. Azon 
támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el 
2009-ben támogatás nem állapítható meg. 

 
(3) A helyi önkormányzat által nyújtott céljellegű, működési és fejlesztési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a 
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támogatási program megvalósítási helyét az Ózd Városi Önkormányzat 
honlapján – legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig – 
közzé kell tenni.  
Amennyiben a támogatási összeg 200.000 forint alatti – melyet adott 
költségvetési évben egybe kell számítani – a közzététel mellőzhető. 

 
(4) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő, 5 M Ft értékhatárt 

meghaladó közbeszerzési ajánlatkéréseket – legalább az ajánlat beérkezési 
határidejét megelőző 5 munkanappal – Ózd város internetes honlapjára is fel 
kell tenni. 

 
      15. §  
 
A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására csak a 
Polgármester, a Polgármesteri Hivatal ezzel felruházott dolgozója, valamint az 
illetékes intézmény vezetője tehet intézkedést.  

 
16. § 

 
(1) A Képviselő-testület az 50000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű 

követelések elengedését az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének 
hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott 
módon kell végrehajtani. 

 
(2) Az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból 

való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői 
évente október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a 
Képviselő-testület dönt. 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
18. § 

 
(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a 

Polgármesteri Hivatal.  
 
(2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, 

gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján – kisebbségi 
önkormányzatonként kezeli, tartja nyilván. 

 
19. § 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
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118. §-a alapján az éves költségvetések és zárszámadások beterjesztésekor az 
előterjesztések részeként, illetve tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és 
kimutatásokat a következők szerint határozza meg: 

 
a.) az Önkormányzat tárgyév január 1-jei hitelállományát e rendelet 

15. sz. melléklete,     
b.) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét e rendelet 12. sz. 

melléklete, 
c.) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti 

bontásban e rendelet 13. sz. melléklete, 
d.) a helyi kisebbségi önkormányzatok tárgyévi mérlegeit e rendelet 

7/a, 7/b, 7/c sz. melléklete, 
e.) a közvetett támogatások tárgyévi összegét e rendelet 16. sz. 

melléklete, 
f.) az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 

felhasználási tervét, e rendelet 14. sz. melléklete az intézmények 
pénzellátási tervét e rendelet 6/a számú melléklete 

 
szerinti tartalommal, a hatályos rendelkezésekkel összhangban kell 
elkészíteni. 

 
g.) A vagyonkimutatást (csak a zárszámadás előterjesztésekor) 

 
az önkormányzati vagyonrendelet (25/1993. (XII.23.) sz.) 9. számú 
mellékletében meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni. 

 
 

20. § 
 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-

től kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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6.) napirend 

 
Javaslat a 2008. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 
 
Benedek Mihály kéri a 2008. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 
19. pontját törölni, mivel a bizottságok a közcélú foglalkoztatási keret 
felhasználásáról a testületi ülést megelőző bizottsági üléseken már határoztak. 
Kéri viszont az intézkedési tervet egy további ponttal kiegészíteni. Ez feladatot 
határoz meg a közoktatási intézményeknél végrehajtott racionalizálási 
intézkedésekkel összefüggő, a létszámleépítés többletköltségeinek 
finanszírozására szolgáló pályázat előkészítésére, az ehhez szükséges testületi 
előterjesztés elkészítésére. A pontos szöveget a Bizottsági üléseken a képviselők 
már megkapták, amelyet javasol az intézkedési tervben módosítani. 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyetértett a 19. pont törlésével és a 28. pont beiktatásával. Itt értelemszerűen a 
leghamarabb a március hónapot fogja jelenteni, hiszen az első igényt ott lehet 
beadni. A fent említett bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag, valamint a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és a polgármester úr által elmondott javaslatok írásban kiadásra 
kerültek, amellyel együtt egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását. 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna hozzáteszi, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság megtárgyalva az előterjesztést 4 igen, 1 nem szavazattal 
egyetért az intézkedéssel, illetve a változtatásokra tett javaslattal. 
Fazekas Zoltán elmondja, a Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadását javasolja. 
Módosításként javasolja a 7. pont elhagyását, amely arról szól, hogy át kell 
tekinteni az írott és elektronikus média jelenlegi tevékenységét, és javaslatot kell 
kidolgozni az egységes működésre. Úgy tudja, történt egy átvilágítás a Városi 
Televíziónál és mielőtt ennek eredményét a Képviselő-testület megismerné, 
addig nincs értelme egységes működés kidolgozására. Véleménye szerint 
először az átvilágítás eredményét kellene megismerniük és csak utána lehetne 
összevonásról, vagy más működésről dönteni. További kérdése, hogy a 13. 
pontban szereplő CAMINUS Zrt. nevű cég milyen módon került ide, meg lett-e 
pályáztatva, versenyeztetve, hirdetve? Ennél egy kicsit érdekesebb és 
ellentmondásosabb a 26. pont, ahol az ÓZDINVEST Kht-t jelölik meg, mint 
önkormányzati beruházások, tervezések finanszírozásának első számú cégét. 
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Kovács Béla megjegyzi, a Művelődési és Oktatási Bizottság a módosításokkal 
együtt megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadását 
javasolja. 
Benedek Mihály először a 7. pontra válaszolva elmondja. Valóban elkészült a 
Városi Televízió átvilágítása, azonban a költségvetés és a vele zajló munka 
megakadályozta abban, hogy először az érintett intézménnyel beszélje át az 
átvilágítás eredményét. Viszont ez nem zárja ki, hogy júniusig a Képviselő-
testület megismerhesse az eredményt, és azt is, hogy milyen új koncepciót 
javasolnak a városi média működtetésére. Úgy gondolja, az egységes 
működtetésben az is benne van, hogy mely területeket fedi le ez a média, és nem 
jelentheti kizárólag azt, hogy az írott és elektronikus sajtót egy társaságon belül 
kell működtetni, de egységes lehet, városi, kistérségi, vagy bármilyen területen 
működve. Nem javasolja ezért a 7. pont kivételét. A 13. pontra tett módosító 
javaslattal egyetértve javasolja, hogy a társaság ne kerüljön megnevezésre, 
amelynek alapján a mondat helyesen úgy hangozna: „El kell készíteni az 
általános iskolák és óvodák fűtési rendszerének, hatékonyságának felmérését és 
ez alapján javaslatot kell kérni a szükséges beruházásokra, annak finanszírozási 
lehetőségeire.” Úgy gondolja, a társaság nevének kihagyásával a pont 
megmaradhat, de a határidőt június 30-ra módosítsák.  
  
Kiss Sándor megkérdezi Fazekas Zoltán képviselő urat, hogy fenntartja-e a 7. 
pontra vonatkozó módosító javaslatát? 
 
Fazekas Zoltán módosítaná a javaslatát, és polgármester úr konstruktív 
hozzáállásának köszönhetően egyetérthetnek abban, hogy az átvilágítás 
eredményének megismerésére még van idő, és majd annak tükrében lehet majd a 
további működést megvizsgálni. Kérné azonban az „egységes” szó kihúzását a 
mondatból. 
 
Benedek Mihály beleegyezik a módosításba. 
 
Kiss Sándor megjegyzi, mivel az előterjesztő támogatja a módosítást, nem kell 
külön szavazni. Majd megkérdezi, egyetért-e a 13. pontban a cég nevének 
kihúzásával. 
 
Fazekas Zoltánnak megfelel a javaslat. 
 
Kiss Sándor szerint ebben az esetben nem kell módosítási szavazást tenni.  
 
Kovács Béla felhívja a figyelmet a mondat helyesbítésére.  
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Kiss Sándor hangsúlyozza, polgármester úr már felolvasta a javasolt mondatot. 
Kéri, mivel más észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak az előterjesztő által 
elfogadott módosításokkal a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza:  

46/SzÜ. 4/KH/2008.(II.19.) számú határozat 
 
Tárgy: A 2008. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 
 
Ózd város Képviselő-testülete a 2008. évre elfogadott költségvetés eredményes 
végrehajtása érdekében az alábbiakat határozza. 
 
1.) A 2008. évi költségvetésben előirányzott forráshiány finanszírozásához 

tervezett működési hitel mérséklésére a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatását igénylő pályázat elkészítésére és 
benyújtására.  

 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: 2008. április 20. 
 
2.) Ózd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. 

(II.20.) számú rendeletét 326,6 Mft  működési hiánnyal fogadta el. A 
Képviselő-testület egyúttal döntött arról is, hogy a hiányt az OTP Bank 
Nyrt-től történő hitel felvételével finanszírozza. 

  
 Ennek kapcsán a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 

a.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és 
járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően – a  költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja. 

 
b.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank 

Nyrt-től 330 M Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. 
 
c.) A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a 

kért hitelt 2008. március hónap 1. napjától kívánja igénybevenni 
és 2009. február 28. napjáig visszafizeti. 
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d.) A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület a tulajdonát képező 

MÁK 2009/D megnevezésű, 681.470.000 Ft névértékű 2009. 
10.12.-i lejáratú értékpapírt ajánlja fel. 

 
e.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat 

kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak. 

 
        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat 

alapján a hitelszerződés aláírására. 
 
 Felelős:Polgármester 
 Határidő: értelemszerűen 
3.) A martinsalakos házak elbontására jóváhagyott keret már kötelezettséggel 

terhelt, így ezen felül csak abban az esetben lehet újabb kötelezettséget 
vállalni, ha a ráfordítások a tárgyévben biztonsággal megtérülnek.  

 
Felelős:  Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke, 
             Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke, 
Határidő: 2008. december 31. 

 
4.) Az elmúlt években a szociális feladatok jelentős része az Ózd Kistérség 

Többcélú Társulása feladatai közé került átcsoportosításra, melynek 
következtében a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ feladatai is 
megváltoztak. Ezt figyelembe véve át kell tekinteni a SZEGK jelenlegi 
helyzetét, tevékenységét és javaslatot kell készíteni a jövőbeni működésére, 
megmaradt feladatai ellátásának módjára. 

 
 Felelős:  mb.Szociális és Egészségügyi Ügyosztályvezető 
 Határidő: 2008. április 30. 
 
5.) Át kell tekinteni az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek, 

valamint a Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda jelenlegi elhelyezését 
és javaslatot kell készíteni a működési feltételekben bekövetkezett 
változásokat figyelembe vevő célszerűbb elhelyezésre. 

 
 Felelős: - mb.Szociális és Egészségügyi Ügyosztályvezető  
    - Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályvezető 
    - ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 Határidő: 2008. június 30. 
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6.) Az ÓZDSZOLG Kht. június 30-ig készítsen tájékoztatót a Képviselő-
testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlemények kihasználtságáról az 
előző évi bevételeiről, s azok felhasználásáról. 

 
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen. 

 
7.) Át kell tekinteni az írott és elektronikus média jelenlegi tevékenységét, 

finanszírozását és javaslatot kell kidolgozni a további működésre. 
 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: 2008. június 30. 
   
8.) A költségvetési kiadások között keretösszeggel meghatározott előirányzatok 

tételes felosztására vonatkozó javaslatokat március 31-ig a Képviselő-testület 
elé kell terjeszteni.  

 
 Felelős: költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 
 Határidő: 2008. március 31. 
 
9.) A városüzemeltetésre vonatkozó, az ÓZDSZOLG Kht-val megkötésre kerülő 

megállapodást a költségvetésben meghatározott (részletezett) 
településüzemeltetési feladatok és előirányzatok szerint kell megkötni. 

 
 Felelős: Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályvezető 
   ÓZDSZOLG Kht ügyvezetője 
 Határidő: 2008. március 31. 
 
10.) Az ÓZDSZOLG Kht működési támogatásaként a képviselők rendelkezésére 

álló, kizárólag lakókörzeti kommunális karbantartási feladatokra szolgáló 
kereteket felhasználni csak Polgármesteri jóváhagyással rendelkező, 
ÓZDSZOLG Kht felé történő igénybejelentéssel lehet. A jóváhagyással 
rendelkező igénybejelentés másolatát az igényelt összeg ÓZDSZOLG Kht 
felé történő átutalás teljesítése érdekében a Pénzügyi Ügyosztályra meg kell 
küldeni. 

 
 Felelős: ÓZDSZOLG Kht ügyvezetője 
 Határidő: értelemszerűen 
  
11.) A költségvetésben jóváhagyott, a képviselők általános feladataira 

rendelkezésre álló kereteket kizárólag Polgármesteri jóváhagyással lehet 
felhasználni. 
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 Felelős: Pénzügyi Ügyosztályvezető 
 Határidő: értelemszerűen 
 
12.) A 10. és 11. számú pontokban meghatározott képviselői keretek 

felhasználásáról és a még rendelkezésre álló forrásról július 31-ig és 
december 15-ig tájékoztatni kell a képviselőket. 

 
 Felelős:  ÓZDSZOLG Kht ügyvezető 
   mb. Pénzügyi Ügyosztályvezető 
 Határidő: értelemszerűen 
 
13.) El kell készíteni az általános iskolák és óvodák fűtési rendszerének, 

hatékonyságának felmérését és ez alapján javaslatot kell kérni a szükséges 
beruházásokra, annak finanszírozási lehetőségeire. 

 
 Felelős: Művelődési és Sport Ügyosztályvezető 
 Határidő: 2008. június 30. 
 
14.) Az év közben előre nem látható felhalmozási célú feladatok 

finanszírozására jóváhagyott Polgármesteri hatáskörbe utalt keret 
felhasználásáról az ülésszakok közötti legfontosabb eseményekről készült 
tájékoztatóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 
 Felelős: mb. Pénzügyi Ügyosztályvezető 
           Szervezési Ügyosztályvezető 
 Határidő: értelemszerűen 
 
15.) A költségvetési intézmények által megkötött pályázati szerződések egy 

példányának másolatát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon 
belül  a Pénzügyi Ügyosztályra meg kell küldeni. 

 
 Felelős: Költségvetési Intézmények vezetői 
 Határidő: értelemszerűen 
 
16.) Az ingatlangazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében meg kell 

vizsgálni a nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelésbe adásának 
lehetőségét, célszerűségét és ennek függvényében javaslatot kell készíteni 
az ingatlanhasznosítás javítására. 

 
 Felelős:  Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályvezető 
   mb. Pénzügyi Ügyosztályvezető 
   Igazgatási Ügyosztályvezető 
 Határidő: 2008. június 30. 
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17.) Az év folyamán értékesített lakótelkekből és lakásingatlanokból származó 

bevételeket elkülönítetten kell nyilvántartani. A bevételből az 
Önkormányzat  lakásfelújításait kell finanszírozni.  

 
 Felelős: mb. Pénzügyi Ügyosztályvezető 
 Határidő: értelemszerűen 
   
18.) A Képviselő-testület szükségesnek tartja  a helyi autóbusz közforgalmú 

közlekedés normatív támogatásáról szóló rendelet alapján a normatív 
támogatás megigénylését. 

 
a.) Ennek kapcsán a Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 

 
- a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés működtetéséhez 

(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 
a BORSOD-VOLÁN Zrt. részére az Önkormányzat 
5/2008.(II.20.) sz. rendeletével jóváhagyott Ózd város 2008. évi 
költségvetésében 17.000 E Ft vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást biztosít; 

 
- a helyi autóbusz közforgalmú közlekedést a BORSOD-VOLÁN 

Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés alapján 2008. január 1-
től 2008. december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 
        Az igénylést a rendeletben meghatározott határidőig be kell nyújtani. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az igényléssel kapcsolatos 
további szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződések aláírására. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: értelemszerűen 
 

b.) A megítélt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 2008. évi 
költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a 2008. évi költségvetésről szóló beszámoló előterjesztése. 

 
19.) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott beruházási- és felújítási 

feladatokat csak az arra felhatalmazott kötelezettségvállaló intézkedése 
alapján lehet elvégezni, az ettől eltérő intézkedések eredményeként 
beérkezett számla nem teljesíthető. 
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Felelős: mb. Pénzügyi Ügyosztályvezető, 
 Határidő: 2008. december 31. 
 
20.) A beruházásokra és felújításokra vonatkozó pályázatoknál a város 

költségvetésében szereplő, de pályázati támogatás nélkül nem 
megvalósítható feladatok támogatási lehetőségeinek felkutatására kell 
elsősorban koncentrálni. 

 
 Felelős: - Gazdaságfejlesztő Iroda Vezetője 
 Határidő: folyamatos, ill. 2008. december 31. 
 
21.) Településünk rendezettebbé tétele, városképi megjelenésének javítása, a 

város tisztasága érdekében sokkal szigorúbban kell élni a bírságolás 
eszközeivel. A Közterület Felügyelet munkavégzésében kapjon sokkal 
nagyobb súlyt az illegális szemeteléssel, a városban folyamatosan keletkező 
szemétkupacokkal kapcsolatos szankcionálás.  

 
 Felelős: - Igazgatási Ügyosztály Vezetője, 
    - Műszaki Ügyosztály Vezetője, 
    - Közterület Felügyelet Vezetője, 
    - ÓZDSZOLG Kht. Igazgatója. 
 Határidő: 2008. december 31. 
 
22.) Kérni kell a város gazdálkodó szervezeteit, hogy a szakképzési 

hozzájárulásból történő befizetéseikkel elsősorban az Ózdon működő 
középfokú oktatási intézmények fejlődését, fejlesztéseit segítsék elő. 

 
 Felelős: - Művelődési és Sport Ügyosztályvezető, 
 Határidő: 2008. április 30. 
 
23.) A Liget úti gázvezeték kiépítésére az ÓZDINVEST Kft részére biztosított 

1,3 M Ft felhalmozási célú pénzeszközátadást  a megvalósítást igazoló 
számla alapján lehet teljesíteni. 

 
 Felelős: mb. Pénzügyi Ügyosztályvezető, 
 Határidő: folyamatos, ill. 2008. december 31. 
 
24.) A Kistérségi Tanuszoda kiegészítő megállapodása szerint vállalt 

többletlétszám finanszírozására jóváhagyott 6.938 Eft-ot havi egyenlő 
részletekben kell a kijelölt szervezet részére átutalni. 

 
 Felelős:  mb.Pénzügyi Ügyosztályvezető 
 Határidő: értelemszerűen 
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25.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő és kizárólag saját forrásból 

finanszírozott beruházások és felújítások terveztetését – a kivitelezés 
lebonyolítását is végző – ÓZDINVEST Kft. bevonásával kell elvégeztetni. 

 
 Felelős:  - mb.Pénzügyi Ügyosztályvezető, 

  - Műszaki Ügyosztályvezető, 
    - ÓZDINVEST Kft. ügyvezető, 
Határidő: folyamatos ill. 2008. december 31. 
 

26.) A Képviselő-testület a 219/KH/2005.(X.25.) sz. határozatában döntött Ózd 
Város Önkormányzatának lakóépület-felújítási programjáról, melyben 
2010-ig határozta meg a felújításra tervezett lakások számát és annak 
finanszírozását.  

 Az elmúlt időszakban több olyan változás is történt (pályázati feltételek 
módosítása, önkormányzat pénzügyi helyzete, stb.), mely szükségessé teszi 
a korábbi határozat felülvizsgálatát, módosítását. 

 Ennek megfelelően a 219/KH/2005.(X.25.) sz. határozat 5. sz. 
mellékletében szereplő 2010-ig szóló felújítási tervet felül kell vizsgálni és 
a jelenlegi feltételeket figyelembe véve kell módosítani.   

  
Felelős: Polgármester 

 Határidő: 2008. április 30. 
 
27.) A közoktatási intézményeknél végrehajtott racionalizálási intézkedések 

miatt 2008. március 1. napjától kezdődően első körben  
 

− az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál   22 fő 
− az Általános Művelődési Központnál      3 fő 

 
létszámcsökkentést kell végrehajtani. 

 
A létszámcsökkentésből eredő többletköltségek finanszírozására pályázatot 
kell benyújtani. Az erre vonatkozó - intézményekre lebontott - előterjesztést 
a márciusi Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

 
Felelős: Művelődési és Sport Ügyosztály Vezetője 

     Pénzügyi Ügyosztály Vezetője 
 

Határidő: értelemszerűen  
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7.) napirend 

 
 
Javaslat az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház ellátási területének módosítására 
vonatkozó kezdeményezés elbírálására 
 
Benedek Mihály véleménye szerint Ózd város nem engedheti meg, hogy 
egyszerű döntéssel 2 M Ft-tal csökkentse a kórház bevételét, ezért azt javasolja, 
hogy ne járuljanak hozzá Dubicsány településnek a Kazincbarcikai Városi 
Kórház ellátási területéhez történő átcsoportosításhoz. 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna közli, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett a polgármester úr által javasolt „A” 
változattal ért egyet, és ezt javasolja elfogadásra. 
 
Kiss Sándor kéri – mivel több észrevétel, hozzászólás nincs – szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

2/SzÜ. 5/KH/2008. (II.19.) számú határozat 
 
 
Tárgy: Az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház ellátási területének módosítására 

vonatkozó kezdeményezés elbírálására 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház 
ellátási területéből Dubicsány település átcsoportosításra kerüljön a 
Kazincbarcikai Városi Kórház ellátási területéhez.  
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. - . - . 
(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek.) 

. - . - . 
 

8.) napirend 
 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, alapellátást biztosító 
háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők, valamint védőnői tanácsadó 
helyiségek privatizációjának felülvizsgálatára 
 
Benedek Mihály köszönti a meghívott vendégeket.  
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot. A bizottsági 
ülésen megállapítást nyert, hogy az előzetes szakmai egyeztetés által javasolt, 
egyedi értékesítési árakat a jogosultak közül egy sem fogadta el. A konkrét 
összeg megjelölésével az adott vételi ajánlatok irreálisan alacsonyak, továbbá a 
vételre jogosultak által felvetett értékesítési feltételeket tovább kellene 
egyeztetni, annak érdekében, hogy az összes rendelő vonatkozásában egységes 
értékesítési feltételrendszert határozzon meg az eladó. Ezért nem célszerű a 
rendelők vételi ajánlatai alapján tulajdonosi döntést hozni. A Bizottság azt a 
javaslatot támogatja, hogy az Önkormányzat az orvosi rendelő privatizációjával 
kapcsolatos korábbi döntéseit vizsgálja felül. Tekintettel a pályázat útján a 
rendelők felújítására megszerezhető támogatásokra, javasolják, hogy az 
Önkormányzat készítsen pályázatokat és az előírásoknak megfelelő tervek 
elkészítésére a pályázatok benyújtására hozza meg a döntését. Ezzel a Bizottság 
egyhangúlag egyetértett.  
 
Erdősi János: előadja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
Szalári István elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság  is 
tárgyalta az előterjesztést, 6 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.  
 
Boda István hozzáteszi, az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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195/SzÜ 6/KH/2008. (II.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, alapellátást biztosító 

háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők, valamint védőnői tanácsadó 
helyiségek privatizációjának felülvizsgálata 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, alapellátást biztosító 

háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők, valamint védőnői tanácsadó 
helyiségek privatizációjára vonatkozó stratégiai koncepcióját felülvizsgálva 
az ingatlanok önkormányzati tulajdonban maradását tartja indokoltnak és a 
privatizációra vonatkozó 175/KH/2007. (VII.17.) sz. és a 227/KH/2007. 
(X.30.) sz. határozatát 2008. február 19. napjával hatályon kívül helyezi. 
Felelős:  Polgármester 
 az érintettek tájékoztatásáért: 
 Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 
Határidő: 2008. február 19., illetve 2008. február 29. 

 
2.) Ózd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az ÉMOP-2007-4.1.1. 

kódszámú pályázatra az egészségügyi alapellátás céljait szolgáló alábbi 
ingatlanok infrastrukturális fejlesztéseit és a működési feltételeinek javítását 
szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében:  
– Puskás Tivadar út 2., ózdi belterületi 914 hrsz. 
– Rozsnyói út 17., ózdi belterületi 3051 hrsz. 
– Mekcsey út 199., ózdi belterületi 4290/2 hrsz. 
– Alkotmány út 3., ózdi belterületi 5261/3 hrsz. 
– Nemzetőr út 19-21., ózdi belterületi 7341/5/A/121 hrsz. 
– Lehel vezér út 6., ózdi belterületi 8349 hrsz. 
– Újváros tér 6., ózdi belterületi 8414/49/A/6 hrsz. 
– Csépányi út 129., ózdi belterületi 19060/2 hrsz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati 
dokumentáció aláírására és a pályázattal kapcsolatban szükségessé váló 
jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2008. április 30. 
 

3.) A pályázat elkészítése érdekében 
a) a 2.) pontban megjelölt, egészségügyi alapellátást szolgáló önkormányzati 

ingatlanokra a pályázati feltételeknek megfelelő – infrastruktúra 
fejlesztésre, akadálymentesítésre, szakmai felszereltség korszerűsítésére 
irányuló – fejlesztési terveket haladéktalanul el kell készíttetni. 
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b) a 2.) pontban megjelölt ingatlanokat – a pályázati előírásoknak megfelelés 
érdekében – az önkormányzati törzsvagyon körébe kell besorolni. 

c) a pályázat benyújtásához kapcsolódó tervezési és egyéb feladatok 
felmerülő költségeire a 2008. évi költségvetésben a kiadást be kell 
tervezni. 

d) az ÉMOP-2007-4.1.1. számú pályázat benyújtására vonatkozó – a 
pályázati kiírás szabályai szerint meghatározott tartalmú – önkormányzati 
döntést, a beadási határidő figyelembevételével elő kell készíteni.  

Felelős:  a tervek elkészítéséért:  
 Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője 
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 Műszaki Ügyosztály vezetője  
 a vagyonrendelet módosításáért:  
 Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 
 a kiadási előirányzat tervezéséért: 
 Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
 a pályázati dokumentáció elkészítéséért:  
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője 
Határidő:  a pályázat beadási határidejéhez igazodva, értelemszerűen  

 
4.) A Képviselő-testület a határozat 2.) pontjában megjelölt pályázati 

támogatásból esetleg nem részesülő egészségügyi alapellátási célt szolgáló 
ingatlanok működését veszélyeztető hiányosságok elhárítási munkálataival, 
valamint az 1998. évi XXVI. törvény által 2008. december 31-i teljesítési 
határidővel előírt akadálymentesítéssel összefüggő feladatok elvégzésével 
kapcsolatos kérdésekben – a pályázat eredményétől függően – újabb 
előterjesztés keretében dönt.  
Felelős:  Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője 
 Műszaki Ügyosztály vezetője 
 Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 
.-.-. 

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

.-.-. 
9.) napirend 

 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadására 
 
Kiss Sándor köszönti a meghívott vendégeket, Balogh Zsigmond valamint dr. 
Cs. Nagy Gábor urakat, az Euron Kft. közoktatási szakértőit.  
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Erdősi János tájékoztatásul elmondja, az előterjesztést a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat 2. pontjában szereplő 
határidőt 2008. december 31-re módosítani, mivel az intézkedési terv 
elkészítésére az eredetileg szereplő 2008. július 31-i határidő túl rövid. Ezzel a 
módosító javaslattal együtt a Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.   
 
Szalári István közli, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és azt egyhangúlag javasolja elfogadásra. 
 
Kovács Béla hozzáteszi, a Művelődési és Oktatási Bizottság a Települési 
Esélyegyenlőségi Programot, valamint a Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervet áttanulmányozta. Megállapítást nyert, hogy ezen anyagok 
nélkül nem lehet pályázatot készíteni. Mindkettő alapos, részletes munka, sok 
olyan feladatot tartalmaz, amelyek megvalósítása csak hosszabb idő alatt 
lehetséges. A bizottság külön javasolja a teljes anyag megjelentetését az ózdi 
honlapon. Ez jelentősen javíthatja a lakosság tájékoztatását szociális és etnikai 
vonatkozásban is. Külön értéke, hogy kívülállók fogalmazták meg, tehát 
elfogulatlan adatokat tartalmaz. A határidő módosítással együtt a Bizottság 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
szintén alapos munkának minősítette. A határidő módosítással együtt 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna közli, hogy az Ózd Város Önkormányzata 
Települési Esélyegyenlőségi Programjának, valamint az Ózd Város Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadásáról szóló előterjesztést az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatja. 
 
Kiss Sándor megkérdezi Benedek Mihály polgármestert, mint előterjesztőt, 
egyetért-e a módosítással. 
 
Benedek Mihály egyetért az elhangzott módosítással. 
 
Kiss Sándor kéri, az elhangzott módosítással együtt szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

219/SzÜ  7/KH/2008. (II. 19.) számú határozat 
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi CXXV. törvény 
alapján készített esélyegyenlőségi programot megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Ózd Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programját 
elfogadja. A programot az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni, 
az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé 
kell tenni. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. február 29. 
 

2. Az Esélyegyenlőségi Program feladatainak végrehajtására intézkedési 
tervet kell készíteni. Az intézkedési tervet a képviselő-testületi elfogadás 
után az Önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni, az Ózdi 
Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni. 

 
Felelős: Jegyzői feladatokkal megbízott ügyosztályvezető 
Határidő: 2008. december 31. 
 

10.) napirend 
 
Javaslat Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 
elfogadására 
 
Benedek Mihály a Képviselő-testület nevében megköszöni az Euron Kft. illetve 
a szakmában dolgozók munkáját, amelyet az előző és a jelenleg tárgyalt 
intézkedési tervek összeállításánál végeztek. Az elkövetkező évek munkájához 
nagy segítséget nyújt majd a két anyag. A határozati javaslat 2. pontjában 
javasolja módosítani a határidőt 2008. december 31-re, hogy kellő idő álljon 
rendelkezésre az értelmezésre, a felkészülésre és az előttük álló feladatok 
meghatározására.  
 
Boda István hangsúlyozza, az Intézkedési Terv nagyon alapos munka, lassú, 
reális, ütemezett akciótervvel kell megvalósítani. Nagyon komoly szakmai, 
politikai kihívást jelent mindenkinek, hogy előre tudjanak lépni. Sok hasznos 
adatot, információt nyújt az anyag. Javasolja – a határidő módosítással együtt – 
a határozati javaslat elfogadását.  
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Szalári István hozzáteszi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és a határidő módosítással együtt  egyhangúlag 
javasolja elfogadásra. 
 
Erdősi János közli, a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a határidő módosítással együtt egyhangúlag javasolja 
elfogadásra.  
 
Obbágy Csaba felhívja a figyelmet az óvodai férőhelyek hiányára, főleg a 
peremterületeken. A Mekcsey úti Óvoda felújítása szerepel is a költségvetésben 
az igények között, mielőbbi beavatkozást fog igényelni.  Örömét fejezi ki, hogy 
az Útravaló Ösztöndíj Pályázat is szerepel az anyagban, mert egyre több 
iskolában segítik a hátrányos helyzetű és roma tanulókat a jó tanulmányi 
eredmény elérésére, a jó együttműködésre. Felhívja a figyelmet arra, hogy az 
anyag felveti az önkormányzati támogatottságú táborok és erdei iskolák ötletét. 
Jó lenne, ha el lehetne érni, hogy önkormányzati támogatottsággal egy évben 
legalább egyszer minden közoktatási intézmény részt tudjon venni az erdei 
iskolában.  
 
Kiss Sándor kéri, az elhangzott módosítással együtt szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
220/SzÜ 8/KH/2008. (II. 19.) számú határozat 

 
Tárgy: Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 

elfogadása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003 évi CXXV. törvény  
alapján elkészítette közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervét, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi CXXV. törvény 
alapján készített esélyegyenlőségi programot megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja. 
Az intézkedési tervet az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni és 
az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé 
kell tenni. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. február 29. 
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2. Az Közoktatási Esélyegyenlőségi Program végrehajtásának feladataira – a 

minisztériumi szakértők véleményét figyelembe véve - az érintettek 
bevonásával 2008. június 30-ig akciótervet kell készíteni, melyet az 
Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni és az Ózdi Művelődési 
Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni. 

 
Felelős: Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Határidő: 2008. december 31. 

 
11.) napirend 

 
Javaslat Ózd Város Önkormányzatának a 204/KH/2007. (IX.25.) számú 
határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra vonatkozó helyi szabályzatának kiegészítésére 

 
Kovács Béla közli, az előterjesztést a Művelődési és Oktatási Bizottság, az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 
egyhangúlag támogatja. Az anyagban a Közigazgatási Hivatal által tett 
észrevétel átvezetéséről van szó, mely szerint ha két kategóriát állapít meg a 
Képviselő-testület, akkor ennek a feltételeit is meg kell állapítani.  
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

221/SzÜ 9/KH/2008. (II.19.) számú határozat 
 

Tárgy:  Ózd Város Önkormányzatának a 204/KH/2007. (IX.25.) sz. 
határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra vonatkozó helyi szabályzatának kiegészítése 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozta: 
 
A 204/KH/2007. (IX.25.) sz. határozat mellékletét képező pályázati szabályzat a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi 
szabályozására 3.4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
„Amennyiben az adott pályázati fordulóban kevesebb mint 200 pályázati igény 
érkezik be az önkormányzathoz, a bírálat során az „1-es” számú támogatási 
javaslatot kell alkalmazni. Amennyiben a beérkezett pályázatok száma 
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meghaladja a 200-at, a bíráló bizottságok a „2-es” számú támogatási javaslatot 
léptetik életbe.” 
 
Határidő:  2008. február 29. 
Felelős:    MSÜ vezetője 
 

- . - . - 
A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját, melyről 
külön jegyzőkönyv készül. 

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

. - . - . 
 

15.) napirend 
 
Javaslat az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a 
kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének rendezésére, 
hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 284/KH/2007. (XII.19.) számú határozat 
módosítására 
 
Erdősi János előadja, a kedvezményesen bérbeadott, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek körét megvizsgálták. A kedvezmények egy részét törvény írja elő, pl. 
az ÁNTSZ és a Polgárvédelmi Kirendeltség számára ingyenesen köteles 
helyiséget biztosítani az Önkormányzat. Másik része önkormányzati cégeket, 
intézményeket érint. A harmadik csoport esetében még nem folytatták le 
teljeskörűen az egyeztetéseket, mert egy rossz döntés akár három civil szervezet 
megszüntetésével is járhat. Ezért kéri a Képviselő-testületet, a határidő 
módosításhoz járuljon hozzá. A Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslatot. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

62/SzÜ 15/KH/2008. (II.19.) számú határozat 
 
Tárgy: Az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a 

kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 
284/KH/2007.(XII.19.) számú határozat módosítása 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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A Képviselő-testület az üresen álló és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, 
valamint a kedvezményesen bérbeadott önkormányzati ingatlanok helyzetének 
rendezésére, hatékonyabb hasznosítására vonatkozó 284/KH/2007.(XII.19.) 
számú határozatban megállapított végrehajtási határidőt 2008. június 30. napjára 
módosítja.  
Felelős:  PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Határidő: 2008. június 30. 
 

16.) napirend 
 
Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft-vel kötött Vagyonkezelési Szerződés 
kiegészítésére 
 
Benedek Mihály köszönti Varga Gyula urat, az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezető 
igazgatóját.  
 
Erdősi János előadja, a Földhivatal kiegészítést kért a bejegyzéshez. Ehhez 
képviselő-testületi hozzájárulásra van szükség. Az erre vonatkozó határozati 
javaslatot a Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja.  
 
Szalári István elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság is 
tárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag támogatja.  
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

55/SzÜ 16/KH/2008. (II.19) sz. határozat 
 
Tárgy:  Az Ózdi VÍZMŰ Kft-vel kötött Vagyonkezelési Szerződés kiegészítése 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében 
hozzájárul az Ózdi VÍZMŰ Kft-vel 2007. december 31-én megkötött 
Vagyonkezelési Szerződésnek – a határozat mellékletét képező – 1/a.) és 1/b.) 
sz. mellékletekkel történő kiegészítéséhez. 
 
Felelős:  PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 
 Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2008. február 20. 
 



Az Ózdi VÍZMŰ Kft. részére vagyonkezelésbe adott  
önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok 

 
Sorszám Település Megnevezés Tulajdoni lap szerinti  

megnevezés Helyrajzi szám Terület m2 

1.  Ózd Szennyvíztelep szennyvíztisztító  060 47.449 
2.  Ózd Út saját használatú út, gyep 062 3.692 
3.  Ózd Főgyűjtő csatorna közterület 063/2 19.375 
4.  Ózd Medence kórház Víztároló 0322/23 3.492 
5.  Ózd Medence Somsály Vízmű 05034/51 490 
6.  Ózd Szivattyútelep, kerítés Somsály Vízmű 05052 716 
7.  Ózd Petőfi úti vízakna ipari műtárgy 1265/1 9 
8.  Ózd Nyomásfokozó és gépház Üzem 1704/4 168 
9.  Ózd Nyomásfokozó gépház, övárok, medence Táncsics telep Vízmű 7086/2 10.868 
10.  Ózd Medence Béke telep, Bolyok Víztároló 8241 4.235 
11.  Ózd Susa gépház vízmű telep 12149/2 115 

 
Ó z d, 2008. ………………. 
 
 ………………………………….  ………………………………. 
 Benedek Mihály  Varga Gyula 
 polgármester  ügyvezető 
 Ózd Város Önkormányzata  Ózdi VÍZMŰ Kft.  
 képviseletében  vagyonkezelő képviseletében 
Ellenjegyzem: 
Ó z d, 2008. ………………… 
 
……………………………………. 
Dr. Almási Csaba 
jogtanácsos 
3600 Ózd, Városház tér 1. 
 

1/a.) sz. melléklet 



 
 
          1/b. sz. melléklet 

 
 

BEJEGYZÉSI ENGEDÉLY 
 
 

- Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 
15350088-7511-321-05, képviseli Benedek Mihály polgármester) mint 
tulajdonos ---- másrészről Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd, 48-as út 4., KSH 
törzsszám:11065261-3600-113-05, adószám:11065261-2-05, 
cégjegyzékszám: 05-09-002514, képviseli: Varga Gyula ügyvezető), mint 
vagyonkezelői jog jogosultja között 2007. december 31-én 
vagyonkezelési szerződés jött létre. 
 

- A fentiek alapján Ózd Város Önkormányzata visszavonhatatlanul 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonjogának 
változatlanul hagyása mellett a vagyonkezelői jog az Ózdi VÍZMŰ Kft. 
javára a 060 hrsz.-ú, 062 hrsz.-ú, 063/2 hrsz.-ú, 0322/23 hrsz.-ú, 05052 
hrsz.-ú, 05034/31 hrsz.-ú, 1265/1 hrsz.-ú, 1704/4 hrsz.-ú, 7086/2 hrsz.-ú, 
8241 hrsz.-ú, valamint a 12149/2 hrsz.-ú ingatlanokra átadás jogcímén az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 
Ó z d, 2008. ....................... 

 
 

             Ózd Város Önkormányzata 
                képviseletében:  

 
Benedek Mihály  

polgármester 
 
 
 

Ellenjegyzem:  
Ózd, 2008. ....................... 
 
 
 
................................. 
jogtanácsos 
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17.) napirend 
 
Tájékoztató a 2007. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól 
Javaslat a 2008. március 1-jétől történő közhasznú foglalkoztatásban való 
önkormányzati részvételre, az önkormányzati létszám- és önerőkeret 
felosztására 
 
Erdősi János javasolja módosítani, az előterjesztés szöveges részének 3. oldalán, 
az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál a „11 fő éjjeli őr”-t „11 fő 
őr”-re. Ez így egyértelműbb, hiszen vannak köztük nappali őrök is. Javasolja 
továbbá módosítani a határozati javaslat mellékletének 4. sorában szereplő 
„Városi Művelődési Központ”-ot „Ózdi Művelődési Intézmények”-re. A 
tájékoztató egyértelmű, nagyon alapos. A javaslat az intézmények igényeinek 
figyelembevételével készült el. A Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést.  
 
Kovács Béla közli, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság is egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést 
 
Benedek Mihály megköszöni a tájékoztatót. Kéri, szavazzanak a módosítással 
együtt a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

222/SzÜ 17/KH/2008. (II.19.) sz. Határozat 
 
Tárgy:  Tájékoztató a 2007. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól  

A 2008. március 1-jétől történő közhasznú foglalkoztatásban való 
önkormányzati részvételre, az önkormányzati létszám- és önerőkeret 
felosztása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A 2007. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót 

elfogadja. 
 
2. Hatályon kívül helyezi „A 2007. december 1-jétől a közhasznú 

foglalkoztatásban történő önkormányzati részvétel, valamint a 2008. I-II. havi 
közhasznú foglalkoztatáshoz biztosítandó önkormányzati saját erő 
jóváhagyása” tárgyú 256/KH/2007. (XI.27.) sz. határozatot. 
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3. Egyetért a határozat mellékletében szereplő foglalkoztatás fajtánkénti 
önkormányzati, valamint munkáltatónkénti saját forrás összegével és a 
közhasznú létszámkeret felosztásával azzal, hogy 
a) az önkormányzati közcélú foglalkoztatásban is érintett munkáltatók a – 

2008. március 1-jétől december 31-ig – jóváhagyott közhasznú 
átlaglétszám keretet a közcélú létszám évközbeni változásának, valamint a 
feladat ellátásukhoz szükséges igényeik figyelembevételével használják fel, 
az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ózdi 
Kirendeltségével kötött támogatási szerződés alapján, 

b) a támogatási feltételek évközi módosulása esetén a létszám és önerő 
felosztását — a 2008. évre jóváhagyott költségvetési keretösszegen belül 
— módosítani kell, 

c) a közhasznú foglalkoztatók számára éves szinten jóváhagyott 
önkormányzati saját forrás összegének túllépése esetén a különbözet a 
munkáltatót terheli. 

 
3. A közhasznú foglalkoztatásba bevont munkáltatók tegyenek intézkedéseket a 

közhasznú foglalkoztatottak teljesítménykövetelményeinek növelésére és 
ezáltal a közhasznú munkavégzés hatékonyságának javítására.  

 
Felelős: finanszírozásért: 
 PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
 koordinálásért: 
 PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 
 foglalkoztatásért: 
 közhasznú foglalkoztatásba bevont munkáltatók 
Határidő:  2008. évi költségvetés készítése ill. értelemszerűen 



J a v a s l a t 
a 2008. évi közhasznú létszám és önerő felosztására 

A.) Hagyományos közhasznú foglalkoztatás       
 2008. I-II. hó   2008. III-XII. hó 

átlag létszámkeret önerő keret átlag létszám keret önerő keret Megnevezés 

8 óra 6 óra eFt 8 óra 6 óra eFt 

Önerő összesen 
(eFt) 

I-XII. hó 

Szoc. és Eü-i Gazd. Kp.                       8                        -                     546                        9                        1                  3 023                   3 569  

Kistérségi Közszolgáltató Gazd-i Iroda                      22                        -                  1 485                      22                        1                  6 383                   7 868  

Alsófokú Okt. Int. Gond.                     19                      12                  1 707   *17  *10                 7 048                   8 755  

Ózdi Művelődési Intézmények                       6                        -                     342                        7                        -                  2 038                   2 380  

ÓZDSZOLG Kht.                     30                        -                  2 348                      35                        -                12 558                 14 906  

Ózdi Sportcentrum Kht.                     15                        -                  1 024                      17                        -                  4 718                   5 742  

Hagyományos közhasznú foglalkoztatás 
összesen                    100                      12                  7 452                      107                      12                35 768                 43 220  

B.)Pedellus program          

Alsófokú Okt. Int. Gond.                     15                        -                     837   **11                       -                  1 667                   2 504  

Kistérségi Közszolgáltató Gazd-i Iroda 
(Pedagógiai Szakszolgálat)                       1                        -                      68                        1                        -                     196                      264  

Pedellus program összesen                     16                        -                     905                      12                        -                  1 863                   2 768  

MINDÖSSZESEN                    116                      12                  8 357                      119                      12                37 631                 45 988  
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C.) Egyéb támogatott foglalkoztatás 
 
        

Megnevezés Önerő összege  
(E Ft) 

Projekt jellegű közhasznú foglalkoztatás –  erdőtelepítés, temető takarítás, parlagfű irtás, stb. (ÓZDSZOLG Kht.)                  2 013  

Projekt jellegű közhasznú foglalkoztatás – Stadionban öltözők fellújítása (Ózdi Sportcentrum Kht.)                     222  

Egyéb támogatott foglalkoztatás                  2 235  

2007/10. sz. közmunkaporgram nem támogatott költségének fedezetére össz. 5,5 MFt, melyből 2007.évi maradvány:2,19MFt                  3 310  

2007/10/a. közmunkaporgram nem támogatott költségének fedezetére                  3 467  

Egyéb év közben jelentkező foglalkoztatási lehetőség, valamint foglalkozatási pályázatok várható önereje                  7 000  

MINDÖSSZESEN:                            62 000  

  
 
 
 
        

Megyjegyzés:   *átlaglétszám, mivel a pedagógus aszisztensek foglalkoztatása nyáron 2 hónapig szünetel    

                       ** átlaglétszám, mivel a pedellusok foglalkoztatása nyáron 3 hónapig szünetel  
 
 
 
  

Ózd, 2008.február  05.      
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18.) napirend 
Javaslat az Ózd 48-as út 2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
helyiségre benyújtott kérelem elbírálására 
 
Benedek Mihály kéri a hozzászólásokat az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Erdősi János elmondja, a határozati javaslatot a Gazdaságfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. Korábban már elvben foglalt állást a Képviselő-testület ebben a 
témában, ami a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola kialakításával 
kapcsolatos, jelenleg az ár ügyében kell dönteni. A Gazdaságfejlesztési 
Bizottság egyhangúlag javasolja a 270.000,- Ft-os árat elfogadni. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, a 
270.000,- Ft-os árral. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

167/SzÜ 18/KH/2008. (II.19.) számú határozat 
 

Tárgy: Az Ózd, 48-as út 2. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú 
helyiségre benyújtott kérelem elbírálása 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1.) Az ózdi belterületi 5281/A/5 hrsz-ú, 163 m2 területű, „üzlethelyiség” 
megnevezésű, 121/163-ad részben Ózd Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingatlan 12/163-ad részének megfelelő, 12 m2 hasznos 
alapterületű – a határozat melléklete szerinti -  raktárként funkcionáló 
helyiséget felajánlja megvételre Tóth Lászlóné szül: Fancsik Erzsébet, 
Ózd, Vasvár út 45. II/1. sz. alatti lakos részére.  
Az eladási árat bruttó 270.000 Ft, azaz Kettőszázhetvenezer Ft-ban 
határozza meg.  
Az ajánlat a kiértesítéstől számított 45 napig él.  
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 

 PH. Műszaki Ügyosztály vezetője 
Határidő: értelemszerűen 

2.) A 251/KH/2007. (XI.27.) számú határozat 2.) pontjában a társasház 
alapító okirat módosítására megadott határidőt 2008. május 31-re 
módosítja. 
Felelős: ÓZDSZOLG Kht.  
Határidő: 2008. május 31. 



 127 
 

 
19.) napirend 

 
Javaslat a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai kapu 
32.) részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására (Nemzetőr út 17. 3/1.) 
 
Erdősi János közli, a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

63/SzÜ 19/KH/2008. (II.19.) számú Határozat 
Tárgy: A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság (3501Miskolc, Zsolcai kapu 

32.) részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
1.) A Képviselő-testület a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, 

Zsolcai kapu 32.) részére az Ózd, Nemzetőr út 17. 3/1. ajtószám alatti, 2,5 
szobás, 62 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakásra – Szendi Péter László r. hadnagy, Tiszaújváros, Mátyás király út 
6. szám alatti lakos elhelyezésére - egyszeri bérlő-kiválasztási jogot biztosít 
az alábbi feltételekkel: 

- a bérlő személyét és a bérbeadás időtartamát (legfeljebb 5 év) a bérlő-
kiválasztási jog jogosultja megjelölheti, 

- a bérleti szerződés a bérlő-kiválasztási jog jogosultja és a bentlakó bérlő 
együttes kérelmére 5 évente hosszabbítható, amennyiben a bérlettel 
összefüggő tartozása nincs, 

- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő – ennek hiányában a bérlő-
kiválasztási jog jogosultja – köteles a lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, 

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

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

 
Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője 
  ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
Határidő: 2008. február 29.  
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20.) napirend 
 
Javaslat az ózdi 7369 hrsz-ú (3600 Ózd, Bethlen Gábor út 10. szám) nem lakás 
céljára szolgáló helyiség önkormányzati bérlakássá nyilvánítására 
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság a bérlakássá történő 
nyilvánítást egyhangúlag támogatja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

81/SzÜ 20/KH/2008.(II.19.) számú határozat 
 
Tárgy: Az ózdi 7369. hrsz-ú (természetben 3600 Ózd, Bethlen Gábor út 10.) 

nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati bérlakássá 
nyilvánítása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület a 301/KH/2007.(XII.28) számú határozat 2.) pontját 

hatályon kívül helyezi.  
 
2.) A Képviselő-testület az ózdi 7369.hrsz-ú, (természetben 3600 Ózd, Bethlen 

Gábor út 10.) 204 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget önkormányzati bérlakássá nyilvánítja.  

Felhívja az Igazgatási Ügyosztály Vezetőjét, hogy a lakást Ózd város 
Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és  
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti 
díjáról szóló 19/2004.(IV.15.) számú rendelet IX. fejezetében meghatározott, 
a piaci alapon történő bérlakáshoz jutó feltételei szerint adja bérbe. 

 
Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője 
  ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője  
Határidő: 2008. március 31. 
 

21.) napirend 
 
Tájékoztató a 2007. évi közmunkaprogramokban való részvétel tapasztalatairól 
 
Erdősi János előadja, a tájékoztató nagyon alapos, minden részletre kiterjedő. A 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, illetve a 
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Gazdaságfejlesztési Bizottság megállapította, hogy a kiírás nehézségei ellenére, 
nagyon jól sikerült a végrehajtás.  
 
Benedek Mihály köszönetét fejezi ki az ÓZDSZOLG Kht. képviselőinek, 
valamint az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének, Berki 
Lajosnak a közmunkaprogram való munkájukért.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

22.) napirend 
 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 
 
Erdősi János közli, a korábbiaknál kedvezőbb feltételekkel sikerült az 
önkormányzati vagyon biztosítására vonatkozó szerződést megkötni, ezért 
köszönetét fejezi ki az ebben közreműködőknek.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

.- . - . 
Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek. 

. - . - . 
 

23.) napirend 
 
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangú szavazással javasolja elfogadásra. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

197/SzÜ 21/KH/2008. (II.19.) számú határozat 
 

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

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

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

 
24.) napirend 

Tájékoztató a 2007. december 19. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 
Benedek Mihály elmondja, két levelet tartalmaz a kiküldött anyag. Az egyikben 
kéri, hogy 2008. március 31-ig ill. augusztus 31-ig az eddigiekben megszokott 
módon az elismerő díjakra tegyék meg javaslataikat. Az Ózdi Napokon az Ózd 
Város Közszolgálatáért kitüntető díjakat fogják átadni, október 23-án pedig az 
Ózd Városért és az Ózd Díszpolgára  kitüntetést.  
A másik levél melléklete tartalmaz egy kimutatást, amelyet az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Miniszter Úrtól kért meg. Ez a kimutatás arról szól, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Terv. 1. programjában Ózd városból kik és milyen összegre 
pályáztak. Hozzáteszi, ezek nyilvános adatok.   
Kéri továbbá a szavazást az általa kért fizetett szabadság igénybevételének 
engedélyezésére vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. 
 

228/SzÜ 22/KH/2008. (II.19.) számú Határozat 
 

Tárgy: Benedek Mihály polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 
engedélyezése 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 
33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi Benedek Mihály polgármesternek 
a 2007. évről 2008. évre áthozott fizetett szabadságából 
 

2008. február 20. és március 4. napja között 
 
előzetesen 10 nap igénybevételét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

25.) napirend 
 
Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
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Fazekas Zoltán megkérdezi, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
megválasztása – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – miért nem a Képviselő-
testület hatáskörébe lett utalva. 
Kéri továbbá, a helyi médiában biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a 
népszavazással kapcsolatban legyen egy olyan műsor, amely kereteket ad az 
érvek és ellenérvek ütköztetésére.  
 
Dr. Almási Csaba válaszában előadja, a vonatkozó hatályos jogszabályok úgy 
fogalmaznak, hogy az adott képviselő-testületek a választási bizottságaikat egy 
adott választási ciklusra választják meg. Jelen esetben 51 tagról van szó, akiket 
pótolni kellett. Ebben az esetben a pótlásról átruházott hatáskörben az Ügyrendi 
és Igazgatási Bizottság választása révén gondoskodott a Helyi Választási Iroda. 
Tehát az országgyűlési választásokat megelőzően kerül majd vissza a 
Képviselő-testület elé ez a döntési jogkör, az időközi pótlások nem a Képviselő-
testület hatáskörébe tartoznak. Egyben megköszöni a területi képviselők 
közreműködését és munkáját abban, hogy segítettek olyan személyeket jelölni, 
akik alkalmasak és vállalták a szavazatszámláló bizottságokban való 
közreműködést. Megállapítható, hogy egyre nehezebb találni olyan személyeket, 
akik erre a megbízatásra alkalmasak és vállalják is azt.   
 
Benedek Mihály szerint nem kellene a médiát utasítani arra, hogy ilyen műsort 
szervezzen. Hangsúlyozza, ha arra igény mutatkozik, a média – szabadságát, 
függetlenségét megtartva – keresni fogja a lehetőségét egy ilyen jellegű műsor 
készítésére.  
 
Nagybalyi Géza tájékoztatja a jelenlévőket, a törvényi előírásoknak megfelelően 
a vagyonnyilatkozatokat az erre kötelezettek valamennyien leadták, a bizottság 
azokat átvette és az arra kijelölt helyen elhelyezte. 
Sajnálatát fejezte ki, mivel második felvetésével kapcsolatban az a 
képviselőtársuk nincs jelen, aki benne van a Megyei Önkormányzatban és tudna 
segíteni. Egyben kérte Polgármester Úr és a Művelődési és Sport Ügyosztály 
vezetőjének segítségét is egy problémával kapcsolatban. A József Attila 
Gimnázium felett öt lakás található, az ott élők keresték meg, segítséget kérve. 
A házak között található játszóteret az ott lakók gondozzák. Az elmúlt fél évben 
a gimnázium tanulói a szünetekben, lyukas órákban a gimnáziumból kilépve, a 
játszótéren alkoholt fogyasztanak, szexuális életet élnek. A Közterület-
Felügyelettel együtt megnézték a területet. Az iskola igazgatójához fordultak a 
lakók segítségért, de azt a választ kapták, hogy ez a Rendőrség feladata. Kérte, 
hogy az illetékesek a fenntartó felé juttassák el ezt az észrevételt és a fenntartó 
tegye meg az iskola vezetése felé a jelzést,  próbálják meg visszaszorítani ezt a 
tevékenységet.  
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Benedek Mihály bízik benne, hogy nem ez a jellemző a József Attila 
Gimnázium működésére. Ígéri, jelezni fogják a fenntartónak a problémát. 
Reméli, ha kiemelt figyelmet fordítanak erre a területre és a közterület-
felügyelők is gyakrabban látogatnak el oda, akkor visszaszorítható ez a jelenség.  
 
Tóth Melinda a népszavazással kapcsolatban elmondja, Szennának a felső 
részén nem találtak olyan családot, akinél a szavazást le lehetne bonyolítani, így 
az embereknek több kilométert kell gyalogolniuk, hogy szavazni tudjanak. 
Lehetőséget kellene keresni egy olyan épületre, ahol a lakóhelyükhöz közelebb 
tudnának szavazni az emberek, mivel vasárnap nem kedvező a buszközlekedés, 
sok idős, egyedülálló ember él a térségben. 
 
Dr. Almási Csaba válaszul elmondja, Szennán két olyan helyiség volt, ahol a 
szavazatszámláló bizottságok tudtak működni. Az egyik egy magánlakás volt, 
de a tulajdonos tovább nem vállalta a biztosítást. Próbáltak olyan magánlakást 
keresni, ahol le lehetne bonyolítani a szavazást, de ez a kísérlet nem járt sikerrel. 
Másik megoldás, ha lenne ott egy olyan középület, ahol el lehetne helyezni a 
szavazatszámláló bizottságot, de sajnos ilyen épület ezen a területen nincs. Tehát 
tovább kell folytatni az erre alkalmas magánlakás keresését. Valószínű, hogy a 
jövőben a 600 fő alatti szavazóköröket meg kell majd szüntetni. Ez már 
problémát jelentett a mostani népszavazás szervezésének kezdetekor is. Most 
még le tudták jelenteni, de újra át kell majd tekinteni a szavazókörök létszámát 
és azok a szavazókörök, amelyek 600 fő alattiak, átcsoportosításra fognak 
kerülni.  
 
Benedek Mihály kiegészítésül elmondja, meg fogják vizsgálni az érintett 
ügyosztályokkal, hogy történhet-e az ügyben valami változás. Reméli, hogy a 
2010-es választásokig sikerül orvosolni a problémát.  
 
Mivel több  észrevétel, hozzászólás nem volt, az ülés bezárásra került. 
 

K. m. f. 
 

     Dr. Csiszár Miklós  
     jegyző távollétében 
 
 
      Dr. Almási Csaba                                                            Benedek Mihály 
jegyzői feladatok ellátásával           polgármester 
megbízott ügyosztályvezető 
 
 


