
Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 20-

án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről 

 

Jelen vannak: 

dr. Bárdos Balázs,  Bereczki Lászlóné, Boda István, Erdősi János, Fazekas 

Zoltán, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, 

Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István,  Tartó Lajos, 

Tóth Csaba, Varga Gábor képviselők 

 

Távol voltak:  

Benedek Mihály, Bárdos István, Halászné Berecz Tünde, Nyerges Tibor, 

Obbágy Csaba, Pethőné Tóth Melinda Anna, Riz Gábor, Vitális István, Zsolnai 

Piroska képviselők 

 

Jelen van továbbá:  

Dr. Almási Csaba   jegyző 

Berziné Szarka Ilona  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály  

      osztályvezető helyettese 

Kovács-Hagyó Zoltán  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

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

      Osztály vezetője 

Tóth-Holló Veronika  PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

      osztályvezető helyettese  

Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Kiss Lajos    PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály 

      vezetője 

Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 

H. Szőke Marianna  kabinetvezető 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

kb. 50-60 fő    érdeklődő állampolgár 

Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Bárdos Balázs az ülést megnyitja, felolvassa a távolmaradt képviselők 

névsorát: Benedek Mihály, Bárdos István, Halászné Berecz Tünde, Nyerges 

Tibor, Obbágy Csaba, Pethőné Tóth Melinda, Riz Gábor, Vitális István, Zsolnai 

Piroska.  

 

Bárdos Balázs megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti,  napirend 

előtt a Polgári Összefogás Ózdért önkormányzati képviselőcsoport vezetője kért 

szót, hozzászólásának címe: „A Képviselő-testület működési zavarai”. Kéri, 

szavazzanak a napirend előtti hozzászólással kapcsolatban. 
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A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Polgári 

Összefogás Ózdért önkormányzati képviselőcsoport vezetőjének napirend 

előtti felszólalását.  
 

(Bárdos István képviselő megérkezett az ülésterembe.) 

 

Fazekas Zoltán köszönti a megjelenteket. Elismerését fejezi ki azért, hogy a 

város hivatalos honlapján már a tegnapi napon megjelent a mai képviselő-

testületi ülés anyaga, a határozati javaslattal együtt. Kéri alpolgármester urat,  

tolmácsolja elismerését az ötlet szerzőjének. A jövőben ezt jó gyakorlatnak 

tartja, az elkövetkező ülés anyagának, a költségvetési koncepciónak a 

megismerésével a város lakossága tájékozódni tudna arról, mi várható  jövőre.  

Ismerteti, a Polgári Összefogás Ózdért önkormányzati képviselőcsoport a 

Benedek Mihály polgármester körül kialakult botrányos ügyek, és a képviselő- 

testület morális válsághelyzetének megoldására rendkívüli testületi ülés 

összehívását kezdeményezte. Javaslatot tett a parlamenti demokráciában 

szokásos ellenzéki többségű, döntésképes vizsgálóbizottság létrehozására. A 

szocialista többségű Balközép Frakció látszategyeztetés után szavazási trükkel 

megakadályozta ezt. Újabb javaslatuk azonos létszámarányra, időhúzó és 

döntésképtelen bizottság felállítását eredményezheti. Véleménye szerint a három 

baloldali, három jobboldali taggal  létrehozandó bizottság felállítása, nem kell 

részletezni milyen eredményre vezethet, milyen döntést hozhat. Kijelenti, a 

Polgári  Összefogás  Ózdért önkormányzati képviselőcsoport ebben a 

színjátékban nem kíván részt venni. Elmondja, ettől függetlenül képviselői 

jogkörükben a vizsgálatot egyes esetekben megkezdték, annak eredményéről a 

Képviselő-testületet és a város lakosságát tájékoztatni fogják. További jó 

munkát kíván a jelenlévőknek.  

 

(Fazekas Zoltán távozik az ülésteremből.) 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.   

 

A Képviselő-testület 15 igen 1 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadja 

el:  

 

Napirend:  

 

Javaslat Eseti bizottság felállítására Benedek Mihály polgármester által 

megkötött megbízások, szerződések és az ezzel kapcsolatos kifizetések 

kivizsgálására 

 

Előterjesztő: Kiss Sándor Balközép Képviselőcsoport vezetője 
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Nagybalyi Géza elmondja,  az Ügyrendi  és Igazgatási Bizottság rendkívüli 

ülésen megtárgyalta az előterjesztést,  annak elfogadását a Bizottság 

egyhangúlag támogatja. 

 

(Zsolnai Piroska képviselő megérkezett az ülésterembe.) 

 

Kiss Sándor ismerteti, hogy  2009. november 16-án a Polgári Összefogás 

Ózdért önkormányzati képviselőcsoport kezdeményezésére rendkívüli testületi 

ülést hívtak össze. Az ülésen a képviselőcsoport Eseti Bizottság felállítására tett 

javaslatot.  Két órás vita után, hiába egyeztek meg a részletekben, feladatokban, 

munkaszervezetben, mégsem született döntés a Bizottság felállításáról. A 

baloldali képviselőcsoport a Képviselő-testület létszámának megfelelően 

javasolta a bizottság tagjainak létszámát meghatározni, ezt a jobb oldal nem 

fogadta el, az előterjesztő, Fazekas Zoltán képviselő az előterjesztést 

visszavonta. Elmondja, november 16-án megbeszélést kezdeményezett Fazekas 

Zoltán képviselő úrral annak érdekében, hogy az Eseti Bizottságot létrehozzák, 

hisz a baloldalnak is érdeke, hogy a bizottság elkezdje munkáját. Hétfőn 

17órakor került sor az egyeztető megbeszélésre, melyen a baloldali csoport 

nevében kompromisszumos megoldást javasolt.  Javasolta, hogy az Eseti 

Bizottság munkájában három fő baloldali képviselő és három fő jobboldali 

képviselő vegyen részt, az elnököt pedig a jobboldal jelölheti ki. Így a 3-3 fős 

bizottságban az elnök szavazata  alapján döntéshelyzetben lesz a Bizottság. 

Fazekas képviselő úr a javaslatra azt a választ adta, egyeztet az elnökséggel és a 

következő napon visszajelez, van-e fogadókészség az Eseti Bizottság ily módon 

való megválasztására.  Másnap visszajelzett, a jobb oldal elnöksége nem tudja 

elfogadni a javaslatot. A baloldal javaslata volt az is, hogy a Képviselő-testület 

hatalmazza fel az Eseti Bizottság elnökét a Bizottság munkájának elősegítése 

érdekében szakértő bevonására. Itt emelné ki az elnök szerepét, melyet szintén a 

baloldal javaslata szerint a jobb oldal jelölhetett volna ki. 

Annak érdekében, hogy megoldás találjanak az Eseti Bizottság felállítására,  

november 18-án a baloldal ismét egyeztető megbeszélést kezdeményezett a 

Polgári Összefogás Ózdért önkormányzati képviselőcsoport vezetőjével. A 

megbeszélés során a baloldal javaslatot tett az eredeti változat elfogadására,  3 

fő jobboldali, 2 fő baloldali tag, és az elnök személyének jobboldali    

delegálására. Fazekas képviselő úr a javaslattal kapcsolatban elmondta, 

egyeztetnie kell az elnökséggel. Másnap közölték, a jobboldal ilyen feltételek 

mellett sem fogadókész az Eseti Bizottság megalakítására. Mint előterjesztőnek 

egyeztetni kellett a bizottságba delegálni javasolt tagokkal, Vitális István, Riz 

Gábor és Fazekas Zoltán képviselőkkel, és nyilatkozatot kérni tőlük, hogy 

vállalják-e a bizottságban való részvételt, hozzájárulnak-e a nyílt üléshez. Mind 

a hárman azt a választ adták, hogy nem vesznek részt a bizottság munkájában.  

Elmondja, mivel a jobboldal nem vesz részt a munkában, nincs értelme egy 

olyan bizottságot létrehozni, amelyben csak baloldali képviselők vesznek részt, 

ezért visszavonja előterjesztését. Hangsúlyozza, a jobboldalnak lehetősége lett 
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volna eddig is a szerződések teljes anyagát megismerni, hiszen a képviselői 

jogállás lehetőséget biztosít minden képviselőnek erre. 

Ismételten hangsúlyozza, a baloldal kész volt kompromisszumos megoldásra, 

létre akarták hozni az Eseti Bizottságot, de ez nem sikerült, mert a jobboldal 

nem vesz részt a munkában. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a 

következő képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb a decemberi ülésre, milyen 

lehetőségei vannak annak, hogy  a  szerződések felülvizsgálatára sor kerüljön.  

 

Bárdos Balázs közli, a következő képviselő-testületi ülés időpontja 2009. 

november 24-e. Ugyanezen a napon lehetőség lesz a közvetlen demokrácia 

egyik intézményének gyakorlására is. A közmeghallgatásra mindenkit szívesen 

várnak, a polgárok a lakosságot érintő minden témában feltehetik kérdéseiket.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

        Benedek Mihály 

               polgármester távollétében 

 

Dr. Almási Csaba 

jegyző 

               Dr. Bárdos Balázs 

                 alpolgármester 

 

 

  


