
Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 3-

án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli 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, Obbágy Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga 

Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők 

 

Távol voltak: 

Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők 

 

Jelen van továbbá: 

Dr. Almási Csaba aljegyző, pályázó 

Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Bárdos Miklósné PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi  

Osztály osztályvezető helyettese 

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 

Görömbölyi László  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető- 

főszerkesztője, pályázó 

Bukovinszky Zsolt  pályázó 

Fürjes Judit    pályázó 

Halász Sándor    Ózdi TÁVHŐ Kft. főmérnöke 

Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 

 

Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. 

Bejelenti, ülésről történő távolmaradását előre jelezte egyéb elfoglaltsága miatt 

Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor és Szalári István. Kéri, szavazzanak a 

napirendi pontok elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 

fogadja el: 

 

Napirend: 

 

1.)  Javaslat a jegyzői állásra kiírt pályázat elbírálására  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

2.)  Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetői és 

főszerkesztői állásaira beérkezett pályázatok elbírálására  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

3.)  Javaslat biomassza alapú kommunális fűtési célú hőenergia előállításra Ózd 

városban 

 

Előterjesztő:  Kiss Sándor alpolgármester,  

Projekt Előkészítő Eseti Bizottság elnöke 

 

-.-.- 

 

Benedek Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy az 1.)-2.) napirendi pontot 

zárt ülés keretében tárgyalják az érintettek írásbeli nyilatkozata alapján. 

 

-.-.- 

 

A Képviselő-testület az 1.)-2.) napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja, 

anyaga külön jegyzőkönyvben. 

 

-.-.- 

 

Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 

polgármesternek. 

 

3.) napirend 

 

Javaslat biomassza alapú kommunális fűtési célú hőenergia előállításra Ózd 

városban 

 

Benedek Mihály ismerteti, a téma megvizsgálása érdekében a Képviselő-testület 

2009. június 25-i ülésén létrehozott egy ideiglenes eseti bizottságot, melynek 

elnöke Kiss Sándor alpolgármester. 
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Kiss Sándor tájékoztatja a testület tagjait, az eseti bizottság feladata volt 

megvizsgálni, hogyan lehet a város földgázzal történő hőellátását biomasszával 

kiváltani. A szükséges egyeztetéseket lefolytatták és azt állapították meg, hogy a 

fokozatos átállás nemcsak olcsóbb hőenergiát jelentene a lakók számára, de a 

foglalkoztatás területén is pozitív hatású lehet. Elmondja, az önkormányzat kellő 

szakértelemmel rendelkező szakemberekkel, tapasztalatokkal nem rendelkezik a 

biomassza kérdéskörében, ezért célszerű a vizsgálattal, a megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítésével egy több éves tervezői, üzemeltetési gyakorlattal 

rendelkező külsős céget megbízni. Kéri, támogassák a kiosztott határozati 

javaslatban foglaltakat. 

 

Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság rendkívüli ülésén az 

előterjesztést megtárgyalta és tekintettel annak minden szempontból hasznos 

voltára, támogatják a határozati javaslat elfogadását. 

 

Fazekas Zoltán ismét megkérdezi, hogy egy ilyen jelentőségű előterjesztést 

miért rendkívüli ülés keretében tárgyal a testület, valamint nem érti miért volt 

egyáltalán szükség a mostani anyag előterjesztésére, mert a júniusi ülésen hozott 

határozat szerint az eseti bizottságot létrehozták és felhatalmazták a kérdés körül 

járására, pl. pénzügyi és egyéb fedezetet megtalálása, tanulmány készíttetése. 

Mindezektől függetlenül az elképzeléssel maximálisan egyet lehet érteni. 

Véleménye szerint kb. 4-5 évvel ezelőtt - a Synergi Kft-vel kötött szerződés 

idején - meg kellett volna vizsgálni a TÁVHŐ Kft. működését, illetve a földgáz 

kiváltásának lehetőségét. Úgy gondolja, teljes mértékben nincs lehetőség a teljes 

kiváltásra, mert az önkormányzatnak hosszú távú kötelezettsége van a 

hőmennyiség beszerzésére. Mindenképpen támogatható a javaslat, annak 

ellenére, hogy talán a mai napirend jelentősége a korábbi határozat fényében 

kevésbé tűnik szükségesnek. 

 

Riz Gábor felhívja a figyelmet az előterjesztés 5. oldalának tetején található 

mondatra - „Javasolt megvizsgálni az ún. LHH projekt gazdaságfejlesztési 

keretének igénybevételi lehetőségét a fapellet üzem telepítése érdekében.” -, 

amely szerint egy elég komplex megoldásról van szó. Reméli, nem a fűtési 

feltételek megteremtése előtt fogják a fapellet üzem beruházását megkezdeni. 

 

Kiss Sándor Fazekas Zoltán felvetésére válaszában elmondja, szinte minden 

héten lehet a hírekben hallani biomassza fapellet üzem létesítéséről. Úgy 

gondolja, felesleges lett volna egy hónappal eltolni a döntés meghozatalát, mert 

ez alapozza meg a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Amennyiben 

Fazekas Zoltán átolvasta volna a júniusi határozatot, akkor láthatta volna, hogy 

azt tartalmazza, az eseti bizottság adjon javaslatot a testületnek, mérje fel annak 
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lehetőségét, hogy érdemes-e a tanulmányt megrendelni. A jelenlegi előterjesztés 

a tanulmány megrendeléséről szól. Riz Gábornak elmondja, komplex 

tanulmányt kell készíteni, amelynek része a fapellet kazán, valamint a biomassza 

fogalmába beletartozik a fapellet és faapríték is, amit égetőben használnak fel. A 

tanulmányban foglaltak alapján lehet majd a szükséges döntést meghozni a jövőt 

illetően. 

 

Riz Gábor hangsúlyozza, a leghátrányosabb térségek számára biztosított 

források behatároltak. Félő, hogy amikorra a projekt elindul, az LHH-s források 

kimerülnek. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javasat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

127/KH/2009.(IX.3.) számú Határozat 
 

Tárgy: Biomassza alapú kommunális fűtési célú hőenergia előállítása Ózd 

városban 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/KH/2009. (VI. 25.) 

számú határozatával létrehozott Projekt Előkészítő Eseti Bizottság javaslatai 

alapján a városi távfűtőmű földgáz-felhasználásának csökkentése és a megújuló 

energia felhasználásra történő áttérés és ezzel összefüggő foglalkoztatás növelés 

érdekében az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Ózd Város Önkormányzata megalapozottnak és indokoltnak tartja a 

térségben lévő megújuló energiaforrásként felhasználható biomassza 

alapanyaggal történő kommunális fűtési célú hőenergia előállítás 

megvalósítását. 

 

2. Az Önkormányzat a biomassza felhasználás lehetséges megoldásaira, 

illetve megvalósítási módjára részletes megvalósíthatósági tanulmány 

készítését tartja szükségesnek. 

 

3. A tanulmány elkészítésének költségeire a Képviselő-testület 9 M Ft-ot 

biztosít, melynek fedezetéről a 2009. évi költségvetés módosítása során 

rendelkezik. 

 

4. A megvalósíthatósági tanulmány készítésére szakértő szervezetektől 

ajánlatokat kell kérni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Projekt 

Előkészítő Eseti Bizottság közreműködésével a legjobb ajánlatot tevő 

pályázót kiválassza és azzal szerződést kössön az előző pontban megjelölt 

költségkereten belül. 

 

5. A Képviselő-testület e határozat mellékletében jelöli meg azokat a részletes 

elvárásokat, amelyeket a megvalósíthatósági tanulmány ajánlattevői részére 

követelményként meg kell határozni. 

 

6. Az elkészült tanulmány javaslatai alapján benyújtandó pályázatokról és 

egyéb szükséges intézkedések megtételéről a Képviselő-testület külön 

előterjesztés keretében dönt. 

 

7. A Képviselő-testület a 109/KH/2009. (VI.25.) számú Határozatának 4.) 

pont g) alpontjában meghatározott Projekt Előkészítő Eseti Bizottság 

megbízatását kiegészíti azzal, hogy a megvalósíthatósági tanulmány 

alapján készítsen előterjesztést és tegyen javaslatokat a Képviselő-

testületnek a biomassza alapú hőenergia előállításra vonatkozó 

döntéshozatalra. 

 

1-7.) pontok vonatkozásában: 

Felelős:  - tanulmánykészítésre ajánlatkérés: TSO vezetője 

 - ajánlatok elbírálásáért és szerződéskötésért: Polgármester 

- a tanulmány döntési javaslatainak előterjesztéséért:  

  Polgármester 

Határidő: szerződéskötés 2009. szeptember 20-ig, tanulmányra alapozott döntési 

javaslatok előterjesztése 2009. december havi Képviselő-testületi ülés 

 

127/KH/2009.(IX. 3.) sz. határozat melléklete 

 
 

Biomassza alapú kommunális fűtési célú hőenergia 

előállítása Ózd városában 

 

Megvalósíthatósági Tanulmány tartalma 

 

1. Bevezetés 

2. Összefoglalás, javaslatok, 

3. Helyzetelemzés 

3.1. Jelenlegi műszaki helyzet bemutatása 

3.1.1.  Általános leírás 

3.1.2. Épületek, berendezések 

3.1.3. Energia termelés kapacitás és termelési adatai 

3.2. A hálózat és a fogyasztás adatai 
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3.2.1. Hálózat 

3.2.2. Fogyasztás, fogyasztók 

3.3. Jelenlegi üzemelés gazdasági, jogi feltételei 

3.4. Szükségletek elemzése, intézményi, leválási alternatívák 

3.5. Az energiatermelés fajlagos adatai és költségei 

4. A tüzelőanyag váltás lehetőségei, alternatívái 

4.1. Alternatívák 

4.1.1. Alternatívák műszaki, pénzügyi feltételei  

4.1.1.1. Biomassza erőművek 

4.1.1.2. Intézmények egyedi fűtési megoldásai, javasolt intézmények 

4.1.1.3. Jelenlegi rendszer megmaradó elemeinek fejlesztése 

4.2. Tüzelőanyagellátás lehetőségeinek felmérése és bemutatása 

4.2.1. Pellet üzem és gyártás 

4.2.2. Vásárolt, begyűjtött faapríték, fűrészpor 

4.2.3. Energia ültetvények 

4.2.4. Erdészeti, mezőgazdasági, városi fahulladék begyűjtés 

4.2.5. Foglalkoztatási lehetőségek 

4.2.6. Költségelemzés 

5. Megvalósíthatóságra ajánlás (biomassza erőmű és pellet üzem, egyedi 

fűtési rendszerek) 

5.1. Épület és berendezésigény  

5.2. Közművek, infrastruktúra igény 

5.3. Beszállítók, alapanyag termelés, ellátás  

5.4. Önkormányzati energiaültetvény program 

5.5. Üzemeltetési javaslatok, javasolt szervezeti formák 

5.6. Foglalkoztatás bővülése és következményei 

5.7. Indoklás 

5.8. Kockázatelemzés 

6. Környezeti hatások 

6.1. Jelenlegi állapot 

6.2. A megvalósítás környezeti hatásai 

6.3. Hatástanulmányok szükségessége 

6.4. Megvalósításból származó előnyök bemutatása (önkormányzati, 

foglalkoztatási, lakossági, vállalkozói, energetikai, környezetvédelmi 

oldalról)  

7. A megvalósítás és üzemelés költségei  

7.1. Várható beruházási költségek 

7.1.1. Előkészítés, tendereztetés 

7.1.2. Tervezés 

7.1.3. Kivitelezés 

7.1.4. Próbaüzem 

7.2. Várható üzemelési költségek 

7.2.1. Alapanyag 

7.2.2. Karbantartás, javítás 

7.2.3. Üzemeltető szervezet költségei 

7.2.4. Munkaerő közteher 
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7.2.5. Értékcsökkenés 

7.2.6. Szolgáltatás, finanszírozás és egyéb 

7.3. Várható fajlagos energiaköltségek 

7.3.1. Kiserőmű távhő díj várható alakulása  

8. Javasolt megoldások ütemezése 

8.1. Hatásvizsgálatok 

8.2. Társadalmi elfogadás 

8.3. Tervezés, engedélyeztetés 

8.4. Tendereztetés, szerződéskötés 

8.5. Beszerzés, kivitelezés, építés 

8.6. Üzembe helyezés 

9. Forrás menedzsment 

9.1. Saját erő 

9.2. Banki források 

9.3. Pályázati lehetőségek, alternatívák 

9.3.1. Szakági lehetőségek (KEOP, FVM, GOP stb.) 

9.3.2. Kiemelt beruházások 

9.3.3. Uniós lehetőségek 

9.4. Finanszírozási javaslat 

9.5. Megtérülések, CO2 eladás bevétele 

 

-.-.- 

 

Benedek Mihály mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület ülését 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

K. m. f. 

 

   Jegyző helyett 

 

 

Dr. Almási Csaba             Benedek Mihály 

        aljegyző             polgármester 

 

 


