
 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 11-

én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről 

 

Jelen vannak: 

Bárdos István, dr. Bárdos Balázs, Boda István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, 

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 képviselők 

 

Távol voltak: 

Benedek Mihály, Bereczki Lászlóné, Halászné Berecz Tünde, Zsolnai Piroska 

képviselők 

 

Jelen van továbbá: 

Dr. Almási Csaba jegyző 

Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Dr. Sztronga Eszter PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi  

Osztály vezetője 

Béri-Vitkó Ilona   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

vezetője 

Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Kiss Lajos    PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály  

vezetője 

Oroszné Mák Erika  PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály  

osztályvezető helyettese 

Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 

H. Szőke Marianna  kabinetvezető 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

Janiczak Dávid   ÓVLKÖ elnöke 

Kristonné Sípos Ágnes  projektmenedzser  

Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 

 

Kiss Sándor az ülést megnyitja. Kéri a képviselőket, jelenlét ellenőrzés céljából 

nyomják meg a szavazógép igen gombját. 

 

Kiss Sándor alpolgármester megállapítja, hogy 18 fő képviselő van jelen a 

teremben; az ülés határozatképes. 
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Kiss Sándor bejelenti, hogy a meghívóban szereplő 5.) napirendi pont 

előterjesztését - Javaslat „Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd 

városban és Farkaslyuk községben” (Azonosító adat: KEOP-7.1.2.0-2007-0034) 

projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tervezési szerződés keretében 

tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre - a mai ülésen nem 

tárgyalják, mert a közbeszerzési bírálat még folyamatban van, így az 

előterjesztés nem kellően előkészített ahhoz, hogy a testület megalapozott 

döntést hozhasson. Az eredményhirdetésre november 25-én kerül sor. Elmondja 

továbbá, hogy a 4.) napirendi pont előterjesztését zárt ülés keretében tárgyalják. 

 

Riz Gábor ügyrendben kér szót. Napirend előtt kíván hozzászólni, ehhez kéri a 

testület tagjainak hozzájárulását. 

 

Kiss Sándor kérdezi dr. Almási Csaba jegyzőt, milyen lehetősége van Riz 

Gábornak, hogy napirend előtti hozzászólását megtegye. 

 

Dr. Almási Csaba ismerteti, a napirend előtti felszólalás lehetőségét az SZMSZ 

26. §-a szabályozza. Az (1) bekezdés szerint „Napirend előtti felszólalásra az 

ülés megnyitását legalább harminc perccel megelőzően bármelyik képviselő az 

elnöktől írásban a téma megjelölésével kérhet engedélyt.” Amennyiben írásbeli 

kérelem érkezett be 12.30 óráig, akkor a napirend előtti felszólalásra lehetőség 

van, ha írásban ez nem érkezett be, akkor az SZMSZ 26. § (1) bekezdésébe 

ütközik az, ha napirend előtti felszólalásra kerül sor. 

 

Kiss Sándor kérdezi dr. Sztronga Esztert – a Jogi, Képviselő-testületi és 

Kistérségi Osztály vezetőjét -, hogy érkezett-e ilyen irányú kérelem. 

 

Dr. Sztronga Eszter válasza, hogy nem érkezett írásbeli kérelem. 

 

Riz Gábor szeretné a képviselők véleményét kérni a hozzászólás megadásáról 

vagy annak megtagadásáról. 

 

Kiss Sándor felhívja a figyelmet, hogy erről vitát rendkívüli ülésen nem lehet 

nyitni. 

 

Dr. Almási Csaba ismerteti, az SZMSZ 26. § (2) bekezdése szabályozza azt az 

élethelyzetet, hogy a felszólalás témájának ismertetése után az elnök 

indítványára – vita nélkül – a Képviselő-testület eldönti, hogy a felszólalást 

napirend előtt vagy után hallgassák meg. Az SZMSZ lehetőséget ad arra, hogy 

ezt a kérdést a testület szavazásra bocsássa, annak ellenére, hogy írásban nem 

érkezett kérelem. 
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Kiss Sándor véleménye szerint egyszerűbb helyzetben lettek volna, ha 

megkapják az ülést megelőző fél órával a hozzászólásra vonatkozó szándékot 

írásban.  

 

Nyerges Tibor ügyrendben kér szót. Amennyiben jól értette, amit a jegyző 

ismertetett, akkor az hangzott el, hogy az érintett képviselő elmondhatja miről 

szeretne napirend előtt szólni.  

 

Dr. Almási Csaba elmondja, azt jelenti a téma ismertetése, hogy a képviselő 

megjelöli - nem részletesen mondja el és indokolja -, hogy mi lenne a napirend 

előtti felszólalás tárgya. 

 

Riz Gábor ismerteti felszólalásának témáját: Ózd város morális válsága.  

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak, hozzájárulnak-e Riz Gábor napirend előtti 

hozzászólásának elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 11 nem szavazat mellett Riz Gábor 

napirend előtti hozzászólásához nem járul hozzá. 

 

Kiss Sándor ismét felhívja Riz Gábor képviselő figyelmét, elkerülhették volna a 

vitát és egyszerűbb helyzetben lettek volna, hogyha írásban adja be hozzászólási 

szándékára vonatkozó kérelmét. 

 

Fazekas Zoltán ügyrendben kér szót. A napirendi pontokhoz kapcsolódóan kíván 

javaslatot tenni. Hét képviselőtársával együtt egy rendkívüli ülés összehívására 

tettek indítványt. Az alpolgármester november 16-ára kitűzte az ülés időpontját, 

amelyet ezúton köszön. Praktikussági okok miatt - hogy ne kelljen külön 

összehívni egy rendkívüli ülést - azt javasolja, tárgyalják meg a mai ülésen a 

napirendet. A határozati javaslatot előkészítették, amelyet egy rövid technikai 

szünet után fénymásolva ki lehet osztani. Úgy gondolja, nagyobb horderejű 

kérdésekben is került már sor kiosztásos javaslat napirendre vételére.  

 

Kiss Sándor hangsúlyozza, a mai napon rendkívüli ülést tartanak, melyen pár 

fontos napirendet kell a testületnek megtárgyalnia. Fazekas Zoltánnak írásban 

jelezte - az SZMSZ megfelelő pontjaira hivatkozva – a rendkívüli ülés 

összehívásának időpontját. Kéri dr. Almási Csaba jegyzőt, álláspontját fejtse ki a 

kérdésben. Nem tartja célszerűnek a november 16-ára kitűzött rendkívüli ülés 

anyagát jelent ülésen megtárgyalni. Kéri, ne dolgozzanak az SZMSZ-el 

ellentétesen. Fazekas Zoltán részére küldött levelében is felhívta a figyelmet, 

hogy az előterjesztést célszerű volna írásban, előre elküldeni a testületi tagok 

számára. 
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Dr. Almási Csaba ismerteti, 8.30 órakor vette kézhez a Fazekas Zoltán által 

jelzett rendkívüli ülés összehívására vonatkozó kezdeményezést. Az SZMSZ 14 

§-a szabályozza a rendkívüli ülés összehívásának módját, abban garanciális 

határidőket is megfogalmaz. Két élethelyzetet szabályoz az SZMSZ. Az egyik - 

amelyről most van szó -,  hogy egy, esetleg több képviselő kéri a rendkívüli ülés 

összehívását. Ebben az esetben az SZMSZ azt írja elő, hogy ezt a rendkívüli ülés 

összehívására vonatkozó indítványt a kérelemben megjelölt időponttól számított 

legalább 8 nappal korábban be kell nyújtani. Ez az SZMSZ 14. § (3) 

bekezdésének rendelkezése. A benyújtás után három napja van a 

polgármesternek, illetőleg a helyettesítő alpolgármesternek arra, hogy az ülést 

összehívja. Hangsúlyozza, nincs mérlegelési jogköre, hogy összehívja-e vagy 

sem, az ülést össze kell hívnia. Amennyiben a javasolt időpontra az ülés nem 

hívható össze, akkor legkésőbb a benyújtás időpontjától számított 15. napig kell 

összehívni. Tekintettel arra, hogy a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 

kérelem komoly, megalapozott napirendet tartalmaz - amelynek megtárgyalása 

mindenképpen a testületre tartozik -, az adott testületi ülés összehívásánál 

nagyon fontos a jogszerűség betartása, mert maga a napirendi téma esetleges 

jövőbeni jogszerűtlenség megállapítására irányul. Ezért célszerű ezt kifejezetten 

egy jogszerű eljárás keretében megtenni. Nagyon fontos az, hogy a kérelmezők 

magát az előterjesztést - minimum annak határozati javaslatát – úgy készítsék el, 

hogy azt legalább 2 nappal az ülés megtartása előtt a képviselők kézhez kapják. 

Az SZMSZ számos ponton előírja, hogy szóbeli előterjesztés csak kivételes 

esetben történhet, de a határozati javaslatot mindenképpen írásban kell kiosztani. 

Ez egy olyan komoly, fajsúlyos kérdés, hogy a legalább 2 nappal korábban 

történő kiküldéstől és az írásbeliségtől nem lehet eltekinteni. Ezért az 

alpolgármester a 8 napot figyelembe véve a legkorábbi időpontra tűzte ki a 

rendkívüli ülést, amely 2009. november 16-a 8.00 óra. Nagyon fontos, hogy 

csütörtökig, 12.00 óráig az írásbeli előterjesztés megérkezzen. Azt 

munkatársaival együtt törvényességi szempontból átnézik és pénteken 

kiküldésre kerül, így a testület tagjainak elegendő idejük van az előterjesztés 

áttekintésére, hogy megfelelő döntést tudjanak hozni november 16-án. 

 

Fazakes Zoltán megköszöni a szabályszerű választ, azonban ettől függetlenül 

úgy gondolja, nem ellentétes az SZMSZ-el a kérése, mert az elmúlt években 

számtalan példa volt arra, hogy az ülés kezdetekor kiosztásos anyagot kaptak 

kézhez és napirendre tűzték. Hangsúlyozza, a városban kialakult egy rendkívüli 

helyzet, ennek megoldására lett volna egy javaslatuk. Technikai szempontból 

gondolta, hogy a mai napon meg lehet tárgyalni javaslatukat és úgy gondolja, 

hogy milyen fajsúlyú vagy jelentőségű a kérdés, azt magának a testületnek kell 

megítélnie. Amennyiben lehetőség van rá, akkor szavazást kér a napirendre 

vételről. 
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Kiss Sándor elmondja, rendkívüli testületi ülésen még nem fordult elő, hogy 

kiosztásos anyagként tárgyaljanak meg egy előterjesztést. Úgy gondolta, 

tisztában van Fazekas Zoltán azzal, hogy rendkívüli ülést tartanak, amelyen 

nincs lehetőség újabb napirendi pont felvételére még szavazással sem. 

Megkérdezi a jegyzőt, hogy szükséges-e szavazni a döntésről. 

 

Dr. Almási Csaba válasza, hogy ebben a kérdésben nem szükséges szavazni. A 

rendkívüli testületi ülés összehívása megtörtént, csütörtökön 12.00 óráig kell az 

előterjesztést beterjeszteni. 

 

(Obbágy Csaba képviselő megérkezett az ülésterembe) 

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a napirend módosítására tett javaslattal együtt a 

napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 

fogadja el: 

 

Napirend: 

 

1.)  Javaslat a Polgármester távolléte esetére szóló banki 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó Képviselő-testületi felhatalmazásra 

 

 Előterjesztő:  Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

2.)  Javaslat a 2009. évi működési hiány finanszírozását biztosító 

folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra 

 

 Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester 

 

3.) Javaslat önkormányzati részvételre az LHH kistérségi tanoda pályázat 

megvalósításában 

 

 Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester 

 

4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának „funkcióbővítő 

településrehabilitációs” és „szociális városrehabilitációs” projektek kiviteli 

terveinek elkészítése, tervezési szerződés keretében tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az eljárást lezáró döntésre  

 

 Előterjesztő: Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke 
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1.) napirend 

 

Javaslat a Polgármester távolléte esetére szóló banki kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó Képviselő-testületi felhatalmazásra 

 

Boda István ismerteti, a polgármester távolléte miatt a helyettesítő 

alpolgármestert javasolják megbízni, hogy a banki kötelezettségvállalások 

tekintetében eljárjon, mert november 30-ig rendezni szükséges a pénzügyi 

kérdéseket. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

165/KH/2009.(XI.11.) számú Határozat 

 

Tárgy: A Polgármester távolléte esetére szóló banki kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó  Képviselő-testületi felhatalmazás 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Sándor alpolgármestert, hogy a 

polgármester távollétében a banki szolgáltatások, valamennyi banki ügyletek, 

banki kötelezettségvállalások tekintetében teljes jogkörrel eljárjon. 

 

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

-.-.- 

 

Kiss Sándor alpolgármester átadja az ülés vezetését dr. Bárdos Balázs 

alpolgármesternek tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontok 

előterjesztője. 

 

2.) napirend 

 

Javaslat a 2009. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel 

felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra 
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Boda István elmondja, az előterjesztésből is kitűnik, hogy 742 m Ft működési 

hiánnyal módosították a költségvetést. A működési hiány finanszírozását 

folyószámlahitellel 1 évvel meghosszabbítanák. Nem kötelező igénybe venni a 

hitelt, ha esetleg másképp zárják az évet. A Pénzügyi Bizottság 3 igen 

szavazattal, 1 nem szavazat mellett támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

Hozzáteszi, a november 24-i ülésen a költségvetési koncepció kapcsán  minden 

lényeges kérdés megvitatására lehetőség lesz. 

 

Vitális István tájékoztatja a testület tagjait, hogy képviselő-csoportjuk nemmel 

fog szavazni. Ennek indoka, hogy látszólag egy technikai jellegű előterjesztésről 

van szó, amely folyószámlahitel felvételéről szól és szükséges ahhoz, hogy a 

város működőképes legyen. Ezért fel lehetne tenni a kérdést, hogy akkor miért 

nem szavazzák meg az elfogadását. Erre az a válasza, hogy a költségvetést sem 

szavazták meg, a költségvetés módosításával sem értettek egyet. A jelen 

előterjesztésben foglaltak nem a képviselő-csoportjuk, hanem annak a többségi 

frakciónak a felelőssége, aki a várost ebbe a helyzetbe sodorta. Számukra első 

másodperctől fogva elfogadhatatlan, hogy kötvénykibocsátásból finanszíroznak 

forráshiányt, márpedig a határozat d.) pontja arról szól, hogy 835 M Ft-ot a 

kötvénykibocsátásból fognak megfinanszírozni. Ez a tény számukra 

elfogadhatatlan, mint ahogy a hiány mértéke, a pénzügyi helyzet ide való jutása 

is. 

 

Kovács-Hagyó Zoltán egy elszólást kíván helyesbíteni, hogy nem a hitelt 

finanszírozzák a kötvényből, csak a fedezetet biztosítják hozzá. Amíg ilyen 

mértékű lesz a hiány, a kötvényforrást nem lehet elkölteni. 

 

Vitális István köszöni a pontosítást és érti az osztályvezető reakcióját. A 

folyószámlahitel fedezete lesz a kötvény, de legjobb tudomása szerint esély sem 

lesz rá, hogy bármi másból ezt kielégítsék. Elképzelhetőnek tartja, hogy 

valamennyivel csökkenni fog a hiány mértéke, de szerinte mindannyian 

tisztában vannak azzal, hogy a végén kötvényből kell majd a hitelt kifizetni. 

 

Boda István elmondja, egy finanszírozási lehetőséget tartalmaz az előterjesztés, 

amellyel élni kell. Vizsgálni fogják a kötvény helyzetét, hogy hogyan és mint 

lehet változtatni a dolgokon. Hosszan sorolhatna kötvényfelhasználási 

gyakorlatokat Magyarországon, pl. hogyan használják felhalmozásra, 

fejlesztésre, működésre. Ózd város sem kivétel ez alól, de majd visszatérnek rá,  

ha a gyakorlatba ezt megvitatták. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozza: 
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166/KH/2009.(XI.11.) számú Határozat 

 

Tárgy: A 2009. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel 

felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Ózd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.27.) 

számú rendeletének módosításáról szóló 14/KH/2009. (X.2.) számú rendeletét 

összesen 742 Mft  működési hiánnyal fogadta el. A Képviselő-testület egyúttal 

arról is döntött, hogy a hiányt az OTP Bank Nyrt-től történő, legfeljebb 745 Mft 

összegű rövid lejáratú folyószámlahitel felvételével finanszírozza.  

 

Ennek kapcsán a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

a.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 

745 Mft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. 

 

b.)  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. 

 

c.)  A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 

2009. november hónap 30. napjától kívánja igény bevenni és 2010. 

november 30. napjáig visszafizeti. 

 

d.)  A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból 

származó szabad forrásból 835 Mft összegű az OTP Bank Nyrt.-nél 

elhelyezett betétet ajánl fel. 

 

e.)  A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat 2010. évi 

kötelezettségvállalása meg fog felelni az önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésben foglaltaknak.    

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, távollétében az SZMSZ-ben 

általános helyettesítési jogkörrel felruházott alpolgármestert a 

165/KH/2009.(XI.11.) számú határozat alapján a hitelszerződés aláírására. 

 

Felelős:Polgármester, ill. felhatalmazott alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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3.) napirend 

 

Javaslat önkormányzati részvételre az LHH kistérségi tanoda pályázat 

megvalósításában 

 

Boda István elmondja, a bizottsági ülésen arra az elhatározásra jutottak, hogy az 

LHH pályázat esélyegyenlőségi részét a jelen előterjesztésben foglaltak 

biztosíthatják. A Társulási Tanács még vissza fog térni a kérdésre, mert néhány 

aggályt megfogalmazott. Pénzébe ez az önkormányzatnak gyakorlatilag nem 

kerül. A Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési 

és -üzemeltetési Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság  az 

előterjesztés elfogadását javasolja. Hozzáteszi, olyan gyakorlatra kell törekedni, 

hogy valamennyi pályázat lényeges belső kérdéseiről nagyobb tájékozottsággal 

rendelkezzenek a bizottságok és a hivatal munkatársai. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem, 3 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

167/KH/2009.(XI.11.) számú Határozat 

 

Tárgy: Önkormányzati részvétel az LHH kistérségi tanoda pályázat 

megvalósításában 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.  Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az Ózd Kistérség Többcélú 

Társulása településein 9 megvalósítási helyszínnel – az LHH Komplex 

Fejlesztési Program keretében a kistérségi tanoda program és mentori hálózat 

kialakítására – a TÁMOP 3.3.7/09/2. számú pályázat kerüljön benyújtásra az 

alábbiak szerint:  

 

     A projekt címe:  Alap- és középfokú oktatási rendszerek megerősítése az 

Ózdi kistérségben (Kistérségi tanoda program, mentori 

hálózat kialakítása az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében) 

     Projektgazda:   Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképzőiskola, Speciális 

Szakiskola, Felnőttoktatási Általános Iskola székhely: 

(3720 Sajókaza, Ady u. 2.)  
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     Pályázati forrás:  TÁMOP – 3.3.7/09/2. „Minőségi oktatás támogatása, 

valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a 

kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége 

érdekében”  

     Támogatás teljes összege: 468 MFt, mértéke 100 % (önerő nélkül) 

     Projekt időtartama:  A pályázati kiírás által meghatározott időtartam  

 

2.  Ózd Város Önkormányzata elfogadja az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 

döntését a pályázó megjelölésére és a program megvalósítása érdekében 

azzal együttműködik. 

 

3.  Ózd Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a projekt keretében az 

Ózd, Kiserdőalja út 1. szám alatti, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanban 

tanoda fog működni.  

 

Egyetért a projekt céljaival és együttműködik a projekt szakmai 

irányítójával, azonban sem az Ózd Kistérség Többcélú Társulása, sem a 

pályázó részére semmilyen fizetési kötelezettséget a programmal 

összefüggésben nem vállal.  

 

4.   Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Sándor 

alpolgármestert a pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 

1-4. pontok vonatkozásában: 

      Felelős:   Kiss Sándor  alpolgármester  

      Határidő: értelemszerűen 

 

-.-.- 

 

A Képviselő-testület a 4.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, anyaga 

külön jegyzőkönyvben. 

 

K. m. f. 

 

Benedek Mihály 

  polgármester távollétében 

 

 

Dr. Almási Csaba         Kiss Sándor 

         jegyző        alpolgármester 


