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Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 30án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Boda István, Erdősi János,
Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné
Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz Gábor,
Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos,
Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska
képviselők
Távol vannak:
Bereczki Lászlóné képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Fürjes Zoltán
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Béri Lászlóné
Dr. Sztronga Eszter
Kovács György
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
H. Szőke Marianna
Berki Lajos
Krokavecz György
Beszeda István
Varga Gyula
Dr. Eszenyi Géza
Oláh Dezső
Tengely András
Fodor Gábor
Dr. Szemere Endre
Dobosy László
Dr. Török Béla
Tiba Ilona

Mb. jegyző
PH. Vagyongazdálkodási Osztály képviseletében
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
mb. vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály mb. vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Stratégiai
Osztály mb. vezetője
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
kabinetvezető
ÓVCKÖ elnöke
ÓVSZKÖ elnöke
könyvvizsgáló
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatója
Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
AGRImeN-2000 Kft. képviseletében
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Közterület-Felügyelet mb. vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
ÓMI Városi Múzeum intézményegység-vezetője
Ózdi Football Club elnöke
jegyzőkönyvvezető
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Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Bereczki Lászlóné képviselő a testületi
ülésen egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. A kiküldött
napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a 7.) napirendi pont előterjesztését
zárt ülés keretében tárgyalják meg. A többi, személyt érintő napirendi pont
tárgyalásához az érintettek az előterjesztés nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárultak. Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy a
Közérdekű kérdések, javaslatok, bejelentések napirend keretében zárt ülés
elrendelése után dr. Almási Csaba mb. jegyző úr kíván egy tájékoztatást adni a
testület tagjainak. Kéri, az általa elmondottakkal együtt szavazzanak a napirend
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett az alábbi
napirendet fogadja el:
Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzatának .../2008. (…) számú rendelet-tervezete a
2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.20.) számú rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzatának .../2008.(…) számú rendelet-tervezete a
helyi adókról szóló 38/2007.(XII.29.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke
3.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008. (…) számú rendelet-tervezete a
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII. 20.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatója
4.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) számú rendelet-tervezete a
víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994.(III.12.) sz. rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatója
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5.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára
Előterjesztő: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatója
6.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója magasabb vezetői
megbízásának meghosszabbítására
Előterjesztő:

Polgármester

7.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt
nyilvános pályázat elbírálására
Előterjesztő: Eseti Bizottság Elnöke
8.) Javaslat Ózd
elfogadására
Előterjesztő:

Város

Közoktatási

Esélyegyenlőségi

Akciótervének

Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

9.) Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke
10.) Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola használaton
kívülre kerülő, Ózd, Brassói út 1. sz. alatti ingatlanával kapcsolatos
intézkedések megtételére
Előterjesztő:

Polgármester

11.) Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
TIOP 3.1.1 pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás és kötelezettségvállalási
nyilatkozat kiadására
Előterjesztő: Polgármester
12.) Javaslat a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Polgármester
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13.) Javaslat az Ózdi Központi Ügyelet Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági
Iroda szervezeténél történő finanszírozására
Előterjesztő: Polgármester
14.) Beszámoló Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről
Előterjesztő:

Polgármester

15.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő:

Polgármester

16.) Tájékoztató a 2008. november 20. óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről
Összeállította:

Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

17.) Javaslat a 2009. január 1-től létrehozandó Ózdi Kommunikációs Nonprofit
Kft. főszerkesztőjének megválasztására
Előterjesztő: Polgármester
18.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
-.-.Benedek Mihály napirend előtti hozzászólásra megadja a szót Obbágy Csaba
képviselő úrnak.
Obbágy Csaba át kívánja adni a Görögkatolikus Egyházközség elnöke, dr.
Kaulics László parókus, püspöki helynök úr jövő évre vonatkozó jókívánságait
és hozzá valamennyi megjelentnek egy ikon-naptárt. Egyúttal csatlakozik a
parókus úr jókívánságaihoz és ő maga is a jövő esztendőre és azt követően is jó
egészséget, békességet kíván.
-.-.Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy az 1.) napirendi pont előterjesztője.
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1.) napirend
Ózd Város Önkormányzatának .../2008. (…) számú rendelet-tervezete a 2008.
évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.20.) számú rendelet módosításáról
Benedek Mihály ismerteti, a rendelet-tervezethez kapcsolódóan hosszasan és
részleteiben nagyon sok mindent, jót, rosszat, kevésbé jót, kevésbé rosszat lehet
elmondani. Megköszöni mindazok támogatását, akik segítséget nyújtottak
ahhoz, hogy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetés - előreláthatólag teljesítésre kerülhet. Minden nehézség ellenére úgy gondolja, hogy Ózd város jó
színvonalon, a lehetőségeket kihasználva, egy jó költségvetésről adhat majd
számot a zárszámadáskor. A rendelet módosításának elkészítése óta történtek
olyan kedvező események, amelyekről – számadatokat is említve - tájékoztatni
kötelessége a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a rendelet összeállítását
követően az önkormányzathoz eljutott információk alapján a működésképtelen
helyi önkormányzatok támogatására beadott pályázaton 10 M Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott a város az Önkormányzati Minisztériumtól.
Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a helyi iparűzési adóbevétel a
rendelet-tervezetben jelzettől lényegesen kedvezőbben fog alakulni, amelyet
majd a zárszámadáskor vezetnek át a költségvetésben. Az adófeltöltések
eredményeként a helyi iparűzési adó befizetések összege a rendelet-tervezetben
szereplő 756 M Ft-tal szemben 871,6 M Ft-ra teljesült. Ezeket figyelembe véve
a 2008. évi költségvetés működési hiánya a rendelet-tervezetben meghatározott
421,1 M Ft működési hiánnyal szemben a 295 M Ft-ot nem haladja meg, amely
31 M Ft-tal kevesebb, mint az eredeti költségvetésben meghatározott működési
hiány, amely akkor 326,6 M Ft-ot tett ki.
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság,
valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiakat állapította meg. A fontosabb
módosítások a 26/2008.(X.1.) napján megalkotott rendelettel már megtörténtek.
A polgármester úr által jelzett helyi adó, gépjármű adó és egyéb adó jellegű
bevételek kedvezően alakultak az előterjesztésben foglaltak szerint. Az eredeti
költségvetési hiány 326 M Ft, az októberi módosításkor 380 M Ft, a jelenlegi
előterjesztésben 421 M Ft, amely a decemberi feltöltések után 127 M Ft-tal
csökken. Hosszabb ideje nem tudtak 300 M Ft alá kerülni, de hangsúlyozza,
hogy a 2009. évi koncepcióban elfogadott feltételeket nem szabad
megváltoztatni, az összes ésszerűsítést tovább kell folytatni és az eltervezett
hiánycsökkentésekkel még lejjebb jönni, hogy a biztonságos működés biztosított
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legyen. Amennyiben ehhez még ingatlan-bevételek is kapcsolódnak és a helyzet
nem fog romlani, akkor egy viszonylag biztonságos költségvetést lehet 2009.
évben megalkotni. Az anyagban szerepel néhány módosítás, amely időközben
történt: az Almási Balogh Pál Kórház esetében egy dologi átcsoportosítás,
orvosi rendelő, közműfejlesztés, a Gondnokságnál szállítási többlet, a Széchenyi
István Közgazdasági Szakközépiskolánál egy átcsoportosítás, a Tűzoltóságnál
szintén, az ÓZDSZOLG Kht-nél pedig egy 23,5 M Ft-os többlettámogatás. Ezek
a tételek átvezetésre kerültek. A Pénzügyi Bizottság 1 nem szavazat mellett, az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság szintén 1 nem szavazat mellett
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Szalári István elmondja, a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság, valamint
a Gazdaságfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet együttes ülésen
megtárgyalta. A Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság 1 tartózkodás
mellett, a Gazdaságfejlesztési Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a
rendelet-tervezet elfogadását.
Kovács Béla ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint az Ifjúsági
és Sport Bizottság együttes ülésen a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A vitában
elhangzott, hogy az iskolai szállítási költségeket érintően felül kellene vizsgálni
az úszásoktatás kapcsán a gyerekek beszállításával kapcsolatos költségeket, mert
ez a tanuszoda használatával összefügg. Összességében a bizottságok 1
tartózkodás mellett támogatják a rendelet-tervezet elfogadását.
Fazekas Zoltán ismerteti, a Közrendvédelmi Bizottság december 20-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadását javasolja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 4 nem, 2 tartózkodás mellett
megalkotja
Ózd Város Önkormányzatának
37/2008.(XII.31.) számú rendelete
a város 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008.(II.20.) számú
rendelet módosításáról
Ózd Város Képviselő testülete – figyelembe véve az évközi központi
intézkedéseket, a helyi önkormányzati döntéseket és az intézményi
kezdeményezéseket – a 2008 évi költségvetésről szóló 5/2008.(II.20.) számú
rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§
A R. 2.§-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján az
önkormányzat a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
2. §
A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2008.évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét 14.195.158
E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti
részletezését az 2. számú melléklet, címenkénti részletezését a 3.
számú melléklet tartalmazza.
3.§
A R. 4. §-a (1); (2); (3); (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2008. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 14.616.264 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 módosított kiadásainak
előirányzata
8.115.386 E Ft , melyből 18.738 E Ft az
általános tartalék, 2.028 E Ft a lakóterületi céltartalék és 2.384
E Ft a pályázati céltartalék összege. A kiadások feladatonkénti
részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.
b.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére a
felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás módosított
előirányzata
3.506.733 E Ft.
A
folyósítandó
támogatásokat
önállóan
gazdálkodó
költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
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c.)

Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított
előirányzata 172.918 E Ft, a beruházási kiadások módosított
előirányzata 2.149.711 E Ft. Az intézményenkénti és
feladatonkénti részletezését a 8. és 9. számú mellékletek
tartalmazzák.

d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi módosított
bevételi és kiadási előirányzatait a 7/a., 7/b. és 7/c. számú
mellékletek tartalmazzák.
e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága részben
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek módosított
bevételi előirányzatait a 3/a. számú melléklet, módosított
kiadási előirányzatát előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatonként a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
f.) A költségvetési szervek 2008. évi létszámkeretét a 4/b. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2008. évi módosított működési bevételeinek és
kiadásainak mérlegét a 10. számú melléklet, a módosított felhalmozási
bevételek és kiadások mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2008. évi módosított bevételi és kiadási
előirányzatainak összevont mérlegét a 12. számú melléklet
tartalmazza.
4. §
A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1)
bekezdésében megállapított kiadási főösszeg különbözete 421.106
E Ft működési költségvetési hiány.
(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti működési hiányt a Képviselő-testület
az OTP Bank Nyrt.-től történő – legfeljebb 421.000 E Ft 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.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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-.-.Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály
polgármesternek.
2.) napirend
Ózd Város Önkormányzatának .../2008.(…) számú rendelet-tervezete a helyi
adókról szóló 38/2007.(XII.29.) sz. rendelet módosítására
Boda István elmondja, a helyi adókat érintően a Pénzügyi Bizottság két
módosítást javasol az előterjesztésben foglaltak szerint. Egyrészt az
építményadó 450 Ft/m2-ről 350 Ft/m2-re történő csökkentését, elsősorban a
vállalkozások feltételeinek javítása, a munkahelyek megőrzése érdekében.
Másrészt az idegenforgalmi adó megszüntetését javasolja a bizottság, amelyből
csak töredék bevétel keletkezett. Ennek az együttes kihatása kb. 27 M Ft
bevételkiesést jelent, amelyet nagy valószínűséggel vissza lehet pótolni.
Mindezekkel együtt a bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Vitális István hangsúlyozza, hozzászólásának nem az a lényege, hogy ellenezze
az adócsökkentést. Képviselő-csoportjuk nevében el kívánja mondani és
emlékeztetni a testület tagjait, hogy amikor 100 Ft/m2-ről 450 Ft/m2-re emelték
meg az építményadót, akkor azt nagyon ellenezték. Ezt követően történt egy
kedvezmény megszüntetés, amely még egy duplázást jelentett, azaz
tulajdonképpen egy 900 %-os emelés történt. Tudomása van arról, hogy az
emelések okoztak munkahely megszűnéseket. Reménykedni tudnak, hogy ezen
intézkedés - ha nem is fogja a munkahelyeket visszahozni - el fogja érni azt a
célt, hogy segítse a vállalkozásokat. A közeljövőt tekintve elgondolkodtató,
hogy szabad-e ilyen mértékű emelést ilyen hirtelen végrehajtani. Értik a
szándékot és el is fogadják, de némi PR fogást érzékelnek benne, miszerint a
megszorítások közepette a testület is tett engedményeket.
Benedek Mihály köszöni a képviselő úr hozzászólását, de a PR fogásra
vonatkozó részt visszautasítja. Azt gondolja, hogy egy más gazdasági
környezetben hozza meg a Képviselő-testület ezen döntését. Úgy gondolja, ha a
világ változik, ahhoz alkalmazkodni kell és ha nem reagálnak kellő időben a
változásokra, akkor hibát követnek el. Ez a 27 M Ft hiányozni fog a város
költségvetéséből, de sokkal nagyobb haszna van a városnak ebből, mintha a
költségvetést tervezik korrektebbül és szigorúbb végrehajtással. Kéri, fogadják
el a rendelet módosítást ezzel a gesztus értékű lépéssel, mert a helyi
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vállalkozóknak nyújtanak segítő kezet ezzel a rendelet módosítással. Jelenleg
nem lehet előre látni, hogy fél év múlva milyen reál gazdasági helyzet veszi az
önkormányzatot körül, azonban arra a Képviselő-testületnek a megfelelő időben
szintén reagálnia kell. Ezek előrebocsátásával kéri a testületet, szavazzanak a
rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja
Ózd Város Önkormányzatának
38/2008.(I.1.) számú rendelete
a helyi adókról szóló 38/2007.(XII.29.) sz. rendelet módosítására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
38/2007.(XII.29.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1§
A rendelet 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építményre 350 Ft/m2.”
2.§
A rendelet 23.§ (3) bekezdésében a „Lakosságszolgálati Ügyosztály” elnevezés
helyébe a „Pénzügyi Osztály” elnevezés lép.
3.§
Jelen módosítás hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet idegenforgalmi adóról
szóló 12-17. §-ai hatályukat vesztik.
E rendelet 2009. január 01-én lép hatályba.
3.) napirend
Ózd Város Önkormányzatának …/2008. (…) számú rendelet-tervezete a
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.
20.) sz. rendelet módosításáról
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság,
valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztést, az igazgatói válaszokat és a kapott
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információkat korrektnek tartották. Megállapították a bizottság tagjai, hogy a
vízdíjemelés nagy részét hosszú ideje az ÉRV Rt-től átvett víz ára adja. A
központi ajánlás 9 % volt, helyette a víz 7,8 %-os - fajlagosan 6,5 % -, a
szennyvíz 5,8 %-os emelését javasolja az ügyvezetés. A Képviselő-testületnek
vállalnia kell a cégekért a felelősséget és az önkormányzati Kft-ket veszteségbe
nem viheti. Mindezek alapján a Pénzügyi Bizottság 1 nem, a Gazdaságfejlesztési
Bizottság 2 nem, a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság 1 nem szavazat
mellett az előterjesztésben foglalt áremelések elfogadását javasolja.
Benedek Mihály felhívja a figyelmet, hogy az elnök úr a következő napirendi
pontokhoz kapcsolódóan is elmondta kiegészítését.
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Kovács Béla elmondja, egy érdekes mondat ragadta meg figyelmét az
előterjesztésben. Furcsállja, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos előírások
szigorítása mellett egy olyan rendelet átvezetésre kerül sor, amely szerint a
közelmúltban még kötelező építéshatósági előírások szerint kötelező volt
szennyvíz-gödröt, derítőt, stb. az építéshatósággal egyeztetni. Ehhez képest
ennek a megszűnése meglehetősen kaotikus állapotokat fog eredményezni.
Felhívja a figyelmet, hogy a következő csatornázási ütemben el kell
gondolkodni azon, hogyan lehet kivédeni, mert megítélése szerint ez nagyon sok
kiskaput fog eredményezni.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja
Ózd város Önkormányzatának
39/2008.(I.1.) számú rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
33/2001. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról
Ózd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) sz.
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvízbekötése (kerti
csap létesítés kivételével), meglévő bekötés bővítése kizárólag igazoltan
(használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány, stb.) a 2. § (2) bekezdésben
meghatározott közműpótló berendezés megléte esetén végezhető el.”
2. §
A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közszolgáltatás ellátása során Szolgáltatónak maradéktalanul be kell tartania
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben, valamint a
közszolgáltatásra vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt előírásokat.”
3. §
A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szolgáltató a települési folyékony
közszolgáltatási díj ellenében végzi.

hulladékkezelési

közszolgáltatást

A Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díj mértékét és a díjalkalmazás
feltételeit a jelen rendelet 1. sz. melléklete, a kedvezményes díj mértékét és a
díjalkalmazás feltételeit a jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Csatornázatlan utcákban a lakosság részére kedvezményes díj alkalmazandó. A
kedvezményezettek részére legmagasabb díjként a 2. sz. melléklet szerinti díjat
lehet alkalmazni.”
4. §
A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kibocsátó a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzéséért
a Szolgáltató által a 3. § (7) bekezdésben foglaltak alapján meghatározott
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat köteles megfizetni. A hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat a Szolgáltató által a teljesítést követően kiállított számla
alapján kell megfizetni.”
5. §
A Rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. és 2. sz.
melléklete lép.
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6. §
Jelen rendelet 2009. január 01-jén lép hatályba.
39/2008.(I.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklete
a 33/2001. (XII.20.) sz. rendelet 1. sz. melléklete
Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb
mértéke és a díjalkalmazás feltételei
Alkalmazandó 2009. január 01-jétől 2009. december 31-ig terjedő időszakban,
csatornázott utcákban, valamint a lakosság kivételével csatornázatlan utcákban.
Zárt szennyvíztároló
kiürítése esetén
10 km megtett útig
10-20 km megtett útig
20 km-től hosszabb
megtett út esetén
Nem szippantható sűrű
anyag lazítása

16 m csőhosszig
(Ft/m3)
1500
1650

16 m csőhossz felett
(Ft/m3)
1650
1800

1800

1950

Űrgödrös árnyékszék
esetén
10 km megtett útig
10 km-től hosszabb
megtett út esetén
Kétszeri sűrű anyag lazítás
után,
minden plusz lazítás

16 m csőhosszig

600*

7000

675*
16 m csőhossz felett
(Ft/ürítés)
8000

8000

9000

700*

800*

* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság
igényli.
Zárt szennyvíztároló ürítése esetén, 3 m3 szippantott mennyiségig a tartály
kihasználatlanság miatt, 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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39/2008.(I.1.) sz. rendelet 2. sz. melléklete
a 33/2001. (XII.20.) sz. rendelet 2. sz. melléklete
Kedvezményes települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj és
a díjalkalmazás feltételei
Alkalmazandó 2009. január 01-jétől 2009. december 31-ig terjedő időszakban,
csatornázatlan utcákban a lakosság részére.
Zárt szennyvíztároló
Kiürítése esetén
10 km megtett útig
10-20 km megtett útig
20 km-től hosszabb megtett út
esetén
Nem szippantható sűrű anyag
lazítása

16 m csőhosszig
Ft/m3
1400
1550

16 m csőhossz felett
Ft/m3
1550
1700

1700

1850

600*

675*

* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság
igényli.
Zárt szennyvíztároló ürítése esetén, 3 m3 szippantott mennyiségig a tartály
kihasználatlanság miatt, 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
4.) napirend
Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) számú rendelet-tervezete a víz- és
csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994.(III.12.) sz. rendelet módosításáról
Benedek Mihály elmondja, a 3.) napirendi pontnál Boda István elnök úr
ismertette a bizottságok véleményét.
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Szalári István az Ózdi VÍZMŰ Kft. Felügyelő Bizottságának nevében elmondja,
hogy az előterjesztést megtárgyalták és annak elfogadását egyhangúlag
támogatják.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja
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Ózd Város Önkormányzatának
40/2008.(I.1.) számú rendelete
a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló
6/1994. (III.12.) számú rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízés csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) sz. rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja
legfeljebb
485,-Ft/m3
(2) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi
(szennyvíztisztítás és kezelés) díja legfeljebb:

csatornamű

használatának

310,-Ft/m3 ”
2. §
A Rendelet 5.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben e rendelet hatálybalépése és a fogyasztási vízmérőórák
leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget
időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A
hatálybalépés előtti időszakra eső vízmennyiséget a 36/2007. (XII.29.) számú
rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.”
3.§
Ez a rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.
-.-.Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
284/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére
vonatkozó központi támogatási igény bejelentése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő –testülete megtárgyalta a víz- és
csatornadíj megállapításról szóló 6/1994. (III.12.) számú rendelet módosítását
2009. évre vonatkozóan és az alábbi határozatot hozza:
A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére vonatkozó
központi támogatási igény bejelentést a Képviselő-testület elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelemszerűen
5.) napirend

Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára
Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság,
valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. A környezetterhelési díjra vonatkozó döntést levegőre, vízre,
talajra kiterjedően hozták meg, melynek célja a természet, a környezet védelme.
A díj bevezetése 2005. évtől szakaszosan történik: 2005-ben 30 %, 2006-ban 50
%, 2007-ben 80 %, 2008-tól 100 %. A 2009. évtől az áthárítás mértéke 13 Ft/m3
lesz. A Pénzügyi Bizottság 1 nem, a Gazdaságfejlesztési Bizottság 1 nem,
valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság 2 nem szavazat mellett a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 4 nem, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
285/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: A vízterhelési díj áthárításának módja
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
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Ózd Város Önkormányzata a 270/2003. (XII.24.) sz. kormányrendelet 7.§ (1)
bekezdésében biztosított egyetértési jogát gyakorolva elfogadja, hogy 2009-ben
13,00 Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díjat az Ózdi Vízmű KFT a szolgáltatást
igénybevevőkre áthárítson.
A vízterhelési díj áthárítását az Ózdi Vízmű KFT számlázási rendjének
megfelelően havonta érvényesíti.
Felelős:
Határidő:

Ózdi Vízmű KFT ügyvezető igazgatója
értelemszerűen
-.-.-

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 6.) napirendi pont előterjesztője.
6.) napirend
Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója magasabb vezetői
megbízásának meghosszabbítására
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja dr. Eszenyi Géza főigazgatói megbízását 2009. március
31-ig meghosszabbítani.
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést
nyilvános ülésen megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
286/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója magasabb vezetői
megbízásának meghosszabbítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva dr. Eszenyi Gézának (született: Ózd, 1945. október 1., anyja neve: Nagy
Ilona, lakcíme: 3600 Ózd, Búzás völgy 21.) az Almási Balogh Pál Kórház
főigazgatói munkakörben magasabb vezetői beosztásra adott megbízását - a
közalkalmazotti jogviszonyban, jelenlegi illetményének változatlanul
hagyásával - 2009. március 31. napjáig meghosszabbítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.Benedek Mihály tájékoztatja a megjelenteket, hogy a meghívóban szereplő 7.)
napirendi pontot 17.) napirendi pontként tárgyalják meg, ezáltal az ülés menetét
nem kell megszakítani.
-.-.Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály
polgármesternek.
7.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt nyilvános
pályázat elbírálására
Benedek Mihály tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bírálati szempontokat
tartalmazó táblázatot, valamint a határozati javaslatot a kiegészítésekkel a
képviselők megkapták.
Erdősi János elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság,
valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság az előterjesztést együttes
ülésén megtárgyalta. Az eredeti javaslathoz képest a bizottságok javasolják a
határozati javaslatot egy 3.) ponttal kiegészíteni, ami úgy szól, hogy „Az egyes
értékbecsléseknél a felmérést végző személyt, illetve Társaságot a
Polgármesterrel előzetesen egyeztetni kell. Felelős: Osztályvezetők, Határidő:
értelemszerűen.” Ezzel a módosító javaslattal együtt a bizottságok 14 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztést.
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 2 nem, 4 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
287/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy:

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt
nyilvános pályázat elbírálása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/KH/2008.(XI.20.) sz.
határozat alapján a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
1.) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal összefüggő szakértői
feladatok elvégzésére a 261/KH/2008. (XI.20.) sz. határozat alapján kiírt
nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, és az
ajánlattevők között az alábbi sorrendet állapítja meg.
1.) Inbaker Kft.
3600 Ózd, Vasvár út 52.
2.) Archinvest 97 Kft.
3600 Ózd, Munkás út 11.
3.) Agrimen 2000 Kft.
3525 Miskolc, Dózsa György út 30.
4.) Lukács Tibor
3600 Ózd, Szent István út 1.
5.) Markó Gusztáv
3525 Miskolc, Fábián kapu 3. 7/5
6.) Rinpócse 94 Kft.
4030 Debrecen, Diószegi út 64.
7.) Juhász és Társai Kft.
3525 Miskolc, Jókai út 10-16.
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2.) Az 1-5. sorszám alatti pályázókat a pályázat nyerteseinek nyilvánítja A
pályázat eredményéről valamennyi ajánlattevőt 8 munkanapon belül
értesíteni kell. A pályázat nyerteseivel a vállalkozási keretszerződést a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül meg kell
kötni. A szerződéskötés meghiúsulása esetén a Versenyeztetési Szabályzat
(36) bekezdése szerint kell eljárni.
Felelős: 1-2.) pont vonatkozásában:
értesítésekért és keretszerződések előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási O. vezető
keretszerződések aláírásáért:
Polgármester
Határidő: értelemszerűen, de legkésőbb 2009. január 31.
3.) Az egyes értékbecsléseknél a felmérést végző személyt, illetve Társaságot a
Polgármesterrel előzetesen egyeztetni kell.
Felelős: Osztályvezetők
Határidő: értelemszerűen
8.) napirend
Javaslat Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervének elfogadására
Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és megállapította, hogy a szabad iskolaválasztás következtében
kialakult helyzetet jól tükrözi, egy nagyon reális, objektív helyzetelemzést
tartalmaz. Kis lépésekkel próbál előrehaladni, mivel egyenlőre nagyobb léptékű
megmozdulásra sem anyagi, sem egyéb források nem állnak rendelkezésre. Az
intézményi akcióterveket a város akcióterve alapján kell majd elkészíteni. A
bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést elfogadását.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
288/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Akció tervének elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/KH/2008. (II. 19.) sz.
határozata alapján elkészítette a Városi Közoktatási Esélyegyenlőségi
Akciótervet, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervét elfogadja.
Az Akciótervet az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni és az Ózdi
Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni.
Felelős: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Határidő: 2008. december 30.
9.) napirend
Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására
Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Jogszabályi módosításnak megfelelően egyetlen pontosítást
tartalmaz az Alapító Okirat, így a bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
289/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy:

Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az ózdi Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
-.-.-
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Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 10.) napirendi pont előterjesztője.
10.) napirend
Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola használaton kívülre
kerülő, Ózd, Brassói út 1. sz. alatti ingatlanával kapcsolatos intézkedések
megtételére
Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság,
valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja elfogadását. Az iskolát érintően az
azonnali feladatok meghatározása, a költözés és egyéb munkák elkezdődtek. A
nehezebb feladatot az fogja jelenteni, hogy 2009. március 31-ig a hasznosításra
egy hosszú távú koncepciót szükséges elkészíteni. Hozzáteszi, a Pénzügyi
Bizottság ülésén a hosszú távú hasznosítás kidolgozásához kapcsolódva
szakértőt kértek fel.
Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
290/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola használaton kívülre
kerülő, Ózd, Brassói út 1. sz. alatti ingatlanával kapcsolatos intézkedések
megtétele
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
kezelésében lévő Ózd, Brassói út 1.sz. alatti (hrsz:8628/3) ingatlan kezelői
jogát az intézménytől elvonja, egyúttal az ingatlan üzemeltetésével az
ÓZDINVEST Kft-t megbízza.
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Felelős:

Polgármester
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója
Határidő: 2009. január 01.
2.) Az 1.) pontban foglaltakkal összefüggésben az Önkormányzat és az
ÓZDINVEST Kft. között 2008. július 01-én létrejött, a nem lakáscélú
ingatlanok, helyiségek üzemeltetésére vonatkozó szerződés kiegészül a jelen
határozat mellékletét képező 2. számú átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.
Felhatalmazza a Polgármestert az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására.
Felelős:

Polgármester
PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) A Brassói út 1. sz. alatti ingatlan közüzemi szerződéseire vonatkozó
intézkedéseket az ingatlan jelenlegi kezelője és jövőbeni üzemeltetője
részéről meg kell tenni.
Felelős:

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: az ingatlan kiürítését követő 10 napon belül

4.) A Brassói út 1. szám alatti ingatlan őrzés-védelméről – annak hasznosításáig
– a legkisebb költséggel járó megoldással 2009. január 01-től gondoskodni
kell.
Az ingatlan üzemeltetési költségeinek fedezetét (őrzésvédelem, közüzemi
díjak, stb.) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítani kell.
Felelős:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2009. január 01., illetve értelemszerűen

5.) A Brassói út 1. szám alatti ingatlanon áthaladó, és a Városi Sportcsarnok
fűtését szolgáló távhővezeték nyomvonalát át kell terveztetni a sportcsarnok
közvetlen, külön megtápláló vezetékkel történő csatlakoztatásának
figyelembevételével.
A tervek és költségek ismeretében az önkormányzati döntésre javaslatot kell
előterjeszteni.

104

Felelős:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: 2009. február havi képviselő-testületi ülés
6.) A Brassói út 1. sz. alatti ingatlan hasznosítási lehetőségeit át kell tekinteni,
annak eredményéről, a javaslatokról előterjesztést kell készíteni a Képviselőtestületi ülésre.
A döntés függvényében egyidejűleg dönteni kell az ingatlan minősítéséről.
Felelős:

PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
ÓZDINVEST Kft. vezetője
Határidő: 2009. március 31.

7.) A Képviselő-testület az Ózd, 48-as út 6. sz. alatti (hrsz: 5286) új oktatási
intézmény kezelőjévé a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolát
kijelöli.
Felelős:

Polgármester
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Igazgatója
PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2009. január 01.
11.) napirend
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott TIOP
3.1.1 pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás és kötelezettségvállalási nyilatkozat
kiadására
Benedek Mihály kéri, hogy ne csak a tulajdonosi hozzájárulásról és a
kötelezettségvállalásról döntsön most a Képviselő-testület, hanem hogy saját
területét illetően mindenki tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a megyei
önkormányzat által benyújtott pályázat eredményes és sikeres legyen,
megújulhasson a középiskola, valamint megfelelő színvonalon tudja képezni az
oda járó gyerekeket. Kéri, támogassák a határozati javaslat elfogadását.
Kovács Béla elmondja, a Sajó-menti térségi integrált szakképzésen belül a
Bólyai Farkas Szakképzőiskola tanműhelyéről van szó. A gépészeti szakoktatás
segítése céljából egy CNC-s szaktanterem létesül 96 M Ft-os fejlesztéssel. A
Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását
támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
291/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
TIOP
3.1.1
pályázathoz
tulajdonosi
hozzájárulás
és
kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza:
1.)
A Képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
benyújtott TIOP 3.1.1 pályázat végrehajtásához, valamint a támogatás során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztés aktiválásához szükséges tulajdonosi
hozzájárulást a határozat 1. sz. melléklete szerint, a kötelezettségvállalási
nyilatkozatot a határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint kiadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előző pontban
meghatározott és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez kapcsolódó okiratok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
291/KH/2008. (XII.30.) sz. határozat 1. sz. melléklete
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
Ózd Város Önkormányzata nevében a TIOP 3.1.1-08/1-2008-0025 kódszámú
pályázathoz, a 8036/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában – az
infrastrukturális beruházás végrehajtásához szükséges – tulajdonosi
hozzájárulást megadom.
Ózd, 2008. december 17.
Benedek Mihály
polgármester
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291/KH/2008. (XII.30.) sz. határozat 2. sz. melléklete
NYILATKOZAT
Ózd Város Önkormányzata nevében a TIOP 3.1.1-08/1-2008-0025 kódszámú
pályázathoz az alábbi nyilatkozatot teszem:
Önkormányzatunk vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszakának zárásától
számítva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt feladat
ellátásáig, de legalább 10 évig az épület közoktatási intézményként történő
működtetésre rendelkezésre áll, mely időpontig megilleti a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzatot az ingatlan térítésmentes használati joga.
A fenti nyilatkozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Ózd
Város Önkormányzata közötti, a feladat átadás-átvételről szóló megállapodás
alapján teszem.
Ózd, 2008. december 30.
Benedek Mihály
polgármester
12.) napirend
Javaslat a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben című pályázat benyújtására
Kovács Béla elmondja, a pályázat 90 M Ft teljes értékű, önrész nélküli, amely
remélhetőleg öt intézmény munkáját fogja segíteni. A Művelődési és Oktatási
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
292/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: A TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben című pályázat benyújtása
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat benyújtását támogatja.
Felelős: Polgármester,
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Határidő: 2009. január 15.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő
dokumentumok aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
13.) napirend
Javaslat az Ózdi Központi Ügyelet Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda
szervezeténél történő finanszírozására
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Tájékoztatásul elmondja,
2008. december 1-jétől a Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda
feladatellátási körébe tartozik a Központi Ügyelet. A működtetés érdekében az
OEP-pel finanszírozást kell kötnie, ezért szükséges jelen előterjesztés
elfogadása. A bizottság 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
293/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: Az Ózdi Központi Ügyelet Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda
szervezeténél történő finanszírozására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint a 77. § (1)
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bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul, hogy az Ózdi Központi
Ügyelet
működtetésének
finanszírozása
érdekében
az
Országos
Egészségbiztosítási Pénztár - az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott - Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Irodával (Ózd, Október 23. tér
1.), mint működtető-szolgáltatóval kössön szerződést, és a finanszírozási
szerződés alapján az Ózdi Központi Ügyelet működtetéséhez járó pénzeszköz a
Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda részére kerüljön utalásra.
Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: azonnal
14.) napirend
Beszámoló Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett
tevékenységről
Benedek Mihály elmondja, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
fejlesztési stratégiáját az irányító hatóság, illetve a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - amelyet az Ózd Kistérség Többcélú Társulás által szakértőkkel,
helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel közösen állított össze - kiemelkedően
jónak ítélte meg, azt támogatólag terjesztik a bíráló bizottság elé. A Társulási
Tanácsban végzett tevékenységet illetően elmondja, hogy most már kezd
összekovácsolódni a kistérség, azon vannak, hogy lehetőleg a kistérségi
gondolkodás jellemezze a munkát. Biztos benne, hogy ennek nemcsak Ózd,
hanem a környező kisebb települések is hasznát fogják látni. Bízik benne, hogy
az elképzelt fejlesztések a 4,3 Mrd Ft-ból megvalósulhatnak és hosszú évek után
újra értékteremtő munkahely települhet a városba, ezzel is növelve a kistérség és
ezen belül Ózd foglalkoztatási helyzetét. Kéri, hogy a határozati javaslatot
fogadják el.
Riz Gábor kérdést kíván intézni az előterjesztőhöz, illetve egy kérése lenne. Egy
anyagot, egy összeállítást szeretne látni arra vonatkozóan, hogy azok a források,
amelyek rendelkezésre állnak ma a kistérség működésére – tudomása szerint ez
kettős forrás, egy normatív alapú, tehát lakosságarányos, a másrészt pedig egy
külső, pályázati forrásokból igénybe vett fejlesztési lehetőség - hogyan oszlanak
meg arányaiban a települések között. Érdekes lehet arra vonatkozóan, hogy
melyek azok a települések, amelyek kifejezetten profitálnak az
együttműködésből és melyek azok, amelyek esetleg valamilyen oknál fogva nem
részesülhettek a szolgáltatásokból vagy nem vették igénybe azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket ma a kistérség számukra biztosítani tud. Köszönettel
várja az anyagot.
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Benedek Mihály elmondja, 29 polgármester egyhangúlag fogadta el azt a
felosztást, amely a fejlesztéssel kapcsolatos. Az anyag valamennyi képviselő
rendelkezésére áll, ezzel kapcsolatban a Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
osztály vezetőjét, dr. Sztronga Esztert kell keresni. Tudomása szerint az anyag
elektronikus formában is megvan és betekintésre mindenkinek rendelkezésére
áll. Elmondja továbbá, hogy nincs olyan település, amelyik előnyt élvezne, vagy
hátrányban lenne, mert a polgármesterek nagyon határozott érdekérvényesítő
képességgel rendelkeznek. Egy olyan közös, kompromisszumos megoldást
sikerült találni a stratégiát illetően, amely után elégedettséget érezhettek a
települések, mert sikerült azokat az elképzeléseket a stratégiába beépíteni,
amelyek szükségesek egy-egy település és Ózd város számára. Az elosztás most
már programok alapján történik. A stratégia összességéről született egy döntés,
amelynek részeleme, hogy Ózdon, Putnokon, Borsodnádasdon vagy
Gömörszőlősön mi valósul meg. Ezek egy egységes elképzelést tükröznek és
erre az elképzelésre mondták azt, hogy támogatólag terjesztik a bírálatot végzők
elé a stratégiát.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
294/KH/2008.(XII.30.) számú Határozat
Tárgy: Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a beszámolót elfogadja.
15.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kiss Sándor kéri a testület tagjait vegyék tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
-.-.-
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Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály
polgármesternek.
16.) napirend
Tájékoztató a 2008. november 20. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Benedek Mihály elmondja, egy határozati javaslatot tartalmaz a tájékoztató,
amelyet kér támogatni. Az anyaghoz kapcsolódva tájékoztatja a testületet, hogy
pár nappal ezelőtt jutott el hozzá az az információ, hogy a közmunkaprogramban
foglalt foglalkoztatási határidő másfél hónappal meghosszabbítható. A testület
munkaterve szerint nem terveztek január hónapra testületi ülést, de a
hosszabbításhoz határozatot kell hoznia a testületnek, így még január 15. előtt
rendkívüli testületi ülést fog összehívni. Erre azért van szükség, hogy a 245 főt
érintő közmunkaprogram - Berki Lajos ÓVCKÖ elnök vezetésével - további
másfél hónappal meghosszabbítható legyen, és a közfoglalkoztatási terv
elfogadása utáni munkáig folyamatosan lehessen végezni a feladatokat.
Nyerges Tibor észrevételezi, hogy az előterjesztés 4. oldalának alján szerepel
egy bekezdés, amelyhez mindenképpen szeretne hozzászólni. Ez úgy hangzik,
hogy „2008. december 5-től a fogászati ügyeleti ellátás iránti alacsony mértékű,
indokolt szükségleti igényre és ezzel egyidejűleg az ellátási kötelezettségből
adódó csekély fogorvosi létszám és a jogszabályváltozás miatt jelentős mértékű
többletfeladat ellátásra tekintettel a Fogászati Ügyeleti szolgálat határozatlan
időre szüneteltetésre került”. A lényeg nyilván az utolsó 2-3 szóban van.
Mindannyian visszaemlékeznek arra, hogy hosszú éveken keresztül próbáltak
mindenféle kompromisszummal, kéréssel vagy egyéb eszközzel hatni az
irányba, hogy a városban hétvégén működjön a fogászati ügyelet. Nehezen
ugyan, de sikerült kivívni ezt a szolgáltatást, ami a megyében egyedülálló volt.
A múlt keddi bizottsági ülésen a kórház főigazgatója elmondta - amikor ez a
kérdés szóba került -, hogy Miskolcon sem működik ez az ellátás. Most oda
jutnak, hogy egy nagyon fontos vívmányt gyakorlatilag megszüntetnek. Az
osztályvezető asszony megígérte, hogy a kérdést körbe fogja járni, megpróbál
annyit elérni, hogy legalább egy készenléti ügyelet működjön Ózd városban.
Örülne neki, ha a lakosság tájékoztatást kapna arról, hogy történt-e valami
előrelépés a kérdésben, vagy maradt ez a visszalépés, amely szerinte a
szolgáltatások színvonalát jelentősen csökkenti.
Benedek Mihály tájékoztatja a képviselő urat, hogy nem öröm, ha egy
szolgáltatást nem tudnak tovább biztosítani, de a hátterét szeretné megvilágítani.
Ózdon összesen 6 fogszakorvos dolgozik, ebből három nyugdíjas. Az
iskolafogászati ellátás körzeteit is csak helyettesítéssel van lehetőség ellátni. A
hirdetésekre érdeklődés szintjén sem jelentkeztek. Közel 3600 gyermek
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fogorvosi ellátása helyettesítéssel van megoldva, mert nem jön fogszakorvos. A
kérdéshez kapcsolódóan az ügyelet számadatait is kigyűjtette. Az ügyeletet azért
működteti egy-egy település vagy társulás, hogy a sürgős eseteket ellássa. 2008ban összesen 531 fő kereste fel az ügyeletet és ebből mindösszesen 39 igényelt
sürgősségi ellátást. Úgy gondolja, ennek a 6 fő fogszakorvosnak a leterheltsége
azzal is maximális, ha sikerül megőrizni a lakosság fogászati alapellátását. A
készenlétről még folynak az egyeztetések, de ezzel a 6 szakorvossal a
szolgáltatást nem lehet tovább fenntartani. Több héten, hónapon keresztül
egyeztettek az orvosokkal, a környező településekkel és vizsgálták mi lehet
ennek a hatása. Azt szeretné, ha sikerülne a várost vonzóvá tenni és növelni a
fogszakorvosok számát is a városba. Mégis azt mondja, hogy kényszerből ezt a
megoldást kellett választani. Ezek után kéri, szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
295/KH/2008.(XII.30.) 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 2008. évi fizetett szabadságából
2009. január 5. – január 16. között 11 nap
igénybevételét.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
-.-.A Képviselő-testület a további napirendi pontok tárgyalását zárt ülés keretében
tárgyalja, anyaga külön jegyzőkönyvben.
K. m. f
Dr. Almási Csaba
mb. jegyző

Benedek Mihály
polgármester

