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Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. október 1-jén 

a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 

 

Jelen vannak: 

Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki Lászlóné, 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, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők 

 

Távol vannak: 

Bárdos István, Halászné Berecz Tünde, Varga Gábor 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 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

Elek Emilné    Ózdi SPORTCENTRUM Kft. képviseletében 

Bukovinszky Zsolt  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  

ügyvezetője, főszerkesztője 

Balog Ágnes   Vasvár Úti Általános Iskola pedagógus,  

tehetségfejlesztő szakértő 

Dr. Gevorgján András  Medcenter Kft. képviseletében 

Dr. Szemere Endre  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Tengely András   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Dr. Kormos Imre   ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Felügyelő  

Bizottságának elnöke 

Egyed Gréta    Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ  

intézményvezetője 
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Kristonné Sípos Ágnes  Ózdi Sportcentrum Kft. Felügyelő Bizottság  

elnöke 

Suszter Sándor   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

Csépányi Róbert   meghívott 

Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 

Pécsiné Oravecz Andrea  jegyzőkönyvvezető 

 

Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. A 

meghívóban szereplő napirendi pontokhoz kapcsolódóan - a bizottság 

véleménye alapján - javasolja a 8.) pontként szereplő „Javaslat az Arló, Akácos 

u. 14. szám alatti önkormányzati üdülő értékesítésére” című előterjesztés 

napirendről történő levételét. Elmondja továbbá, hogy az Ifjúsági és Sport 

Bizottság szintén javasolja a 31.) pont előterjesztésének - „Tájékoztató a Lóci 

Diáksport Egyesület tevékenységéről” - napirendről történő levételét. Ismerteti, 

a „Javaslat kitüntetések adományozására” című előterjesztést zárt ülés keretében 

fogják tárgyalni. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Fazekas Zoltán a Polgári 

Összefogás Ózdért Képviselő-csoport vezetője napirend előtt kérdést kíván 

feltenni. Elmondja továbbá, hogy Bernáth László Tetétlen község polgármestere 

levélben megkereste, hogy Tetétlen község Képviselő-testülete úgy döntött, a 

kötelező feladatok ellátásához nem biztosított normatíva behajtása céljából 

próbapert kívánnak indítani a Magyar Állammal szemben. Bernáth László 

polgármester kérte, hogy terjessze testület elé, kívánnak-e ezzel az üggyel 

foglalkozni és amennyiben igen, akkor közösen indítsák meg a próbapert. A 

kérdést szavazásra fogja bocsátani. Bejelenti, ülésről történő távolmaradását 

előre jelezte egyéb elfoglaltsága miatt Bárdos István, Halászné Berecz Tünde és 

Varga Gábor. Ismerteti, Varga Gyula, az Ózdi VÍZMŰ Kft. volt ügyvezetője 

kérte, hogy olvassa fel a testület számára írt levelét:  

„Tisztelt Testület!  

Szeretném Önöknek megköszönni munkám végzéséhez nyújtott segítségüket, 

támogatásukat, időnkénti kritikájukat. Tudom, hogy elképzeléseim nem mindig 

voltak összhangban az önkormányzat pénzügyi elképzeléseivel, de nekem 

kötelességem volt az Ózdi Vízmű Kft érdekeit képviselni, azokért harcolni. 

Amit tettem, azt szakmai meggyőződésből tettem. Igyekeztem a társaság 

szellemi és technikai kapacitásának optimális kihasználására úgy, hogy 

eredményesen és a tulajdonos igényeinek, elvárásainak megfelelően működjünk, 

ill. üzemeljünk. Javult az érdekelt felek, elsősorban a fogyasztók és a 

munkavállalók elégedettsége, különböző beruházásokkal növeltük az ellátás 

biztonságát. Sok energiát fektettünk a vízveszteség-mérési módszerek ágazati 

mintára történő kialakítására, ennek során ebben az évben eredménye lesz. 

Kérem Önöket, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a város 

tulajdonában maradjon az Ózdi Vízmű Kft, ezzel együtt az üzemeltetés az ivóvíz 

és a szennyvíztisztítás vonatkozásában is. 
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Még egyszer megköszönve támogatásukat, úgy a magánéletben, mint hivatali 

munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánok Önöknek. Varga Gyula” 

Hozzáteszi, Varga Gyula nem tudott részt venni azon az ülésen, ahol 

személyesen el tudott volna köszönni, ezért kérte a levél felolvasását.  

 

Riz Gábor véleményt kíván mondani a tetétleni polgármester levelével 

kapcsolatban. 

 

Benedek Mihály kéri, véleményét a szavazás feltevése előtt ismertesse. 

 

Fazekas Zoltán a Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirend 

keretében a város közlekedési rendjét és közbiztonságát érintő aktuális kérdések 

témában kíván hozzászólni. 

 

Benedek Mihály megadja a szót Riz Gábornak. 

 

Riz Gábor elmondja, valamennyi képviselő megkapta a szóban forgó levelet, 

amelyet érdeklődéssel olvasott. Hangsúlyozza, a tetétleni polgármester egy 

sikoltásszerű levelet írt. Úgy gondolja, a képviselőnek komolyan kell vennie 

munkáját, mert arra esküdött fel, hogy a város javát fogja szolgálni és igyekszik 

minden lehetőséget biztosítani arra, hogy a település előre haladjon. Hozzáteszi, 

van egy nagy korlátja az „előadásnak”, ezt pedig úgy hívják, hogy a Magyar 

Köztársaság kormánya, amely kivérezteti az önkormányzatokat. Egyre több 

elvonást eszközölnek, mindezt a gazdasági válságra hivatkozva, ami részben 

igaz, részben nem, hiszen a saját tehetetlenségük miatt kerültek a jelenlegi  

helyzetbe. Az elvonás nagyon sok önkormányzat puszta működőképességét 

veszélyezteti. Tetétlen polgármestere levelében együttműködésre szólít fel, és 

ezzel összefüggésben kérdést kíván feltenni, miszerint Ózd országgyűlési 

képviselője egyetlen egy alkalommal is – ismerve Ózd város gazdasági 

nehézségeit - tett-e bármilyen felszólalást a Parlamentben - akár napirend előtt, 

akár napirend tárgyalása közben -, ahol az ellehetetlenülést, a pénzügyi 

tehetetlenséget próbálta meg vízionalizálni a többségben lévő MSZP parlamenti 

frakció számára? 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak Tetétlen polgármester javaslatának 

napirendre tűzésével. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 13 nem, 2 tartózkodás mellett a 

javaslatot nem fogadja el, Tetétlen polgármesterének javaslatát nem tűzi 

napirendre. 

 

Benedek Mihály kéri, a módosításokkal együtt szavazzanak a napirendi pontok 

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

fogadja el: 

 

Napirend: 

 

1.)  Ózd Város Önkormányzatának …/2009. (….) sz. rendelet-tervezete az Ózd 

Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. rendelet módosításáról 

 

 Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 

2.)  Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete 

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

rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság  elnöke 

 

3.)  Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete 

a Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról szóló 

33/2008.(XII.10.) számú rendelet módosításáról 

 

 Előterjesztő:  Polgármester 

 

4.)  Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete 

a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.27.) számú rendelet 

módosításáról  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

5.)  Tájékoztató Ózd város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

6.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata 122/KH/2004.(VI.24.) számú 

határozatával elfogadott és többször módosított Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére, új Közbeszerzési Szabályzat 

elfogadására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 
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7.)  Javaslat a TÁMOP 3.4.3-08/1. Iskolai Tehetséggondozás című pályázat 

benyújtására  

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

8.)  Javaslat az egészségügyi közfeladat ellátás működtetésbe adására 

vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítására  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

9.)  Javaslat a csökkentett összeggel támogatott CÉDE pályázat 83/KH/2009. 

(V.21.) számú határozatának módosítására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

10.)  Javaslat a 208/KH/2006.(X.12.) számú – Önkormányzati bizottságok 

elnökének és tagjainak megválasztása tárgyú – határozat módosítására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

11.)  Javaslat kitüntetések adományozására  

 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 

 

12.)  Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

13.)  Javaslat az aljegyzői állás pályázati kiírására 

 

Előterjesztő:  Ózd Város Jegyzője 

 

14.)  Javaslat a 2009. évi közvilágítási fejlesztési maradvány keret felosztására 

 

Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 

15.)  Javaslat az Ózd, Uraj út 14. és Ózd, Uraj út 50. szám alatti nem lakás 

céljára szolgáló ingatlanok szociális bérlakássá alakítására 

 

 Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
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16.)  Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 2.sz.) 

részére egyszeri  bérlő-kiválasztási jog biztosítására  

 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

  

17.)  Javaslat az Alkotmány út 15. szám alatti ingatlan ingyenes használati 

jogának megszüntetésére és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

elhelyezésére az Árpád vezér út 20. sz. ingatlanba 

 

 Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

 

18.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 

közötti 2009. évi – városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – 

Megállapodás jóváhagyására 

 

 Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

19.)  Javaslat Váradi Tibor és neje Ózd, Kölcsey út 5/A. szám alatti lakosok 

ingatlancsere miatti bérlőkijelölésére az Ózd, Lehel vezér út 5/B. 2/3. 

számú önkormányzati lakásba 

 

 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 

20.) Javaslat önerő biztosításával pályázat benyújtására a HÉRA Alapítványhoz 

áramdíj-tartozással rendelkező, szociálisan rászoruló fogyasztók részére 

nyújtott áramdíj támogatás igénybe vétele érdekében 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

21.)  Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

Ügyrendjének jóváhagyására 

 

 Előterjesztő:  Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság  

    elnöke 

 

22.) Javaslat egyes közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosítására 

és egységes szerkezetben történő elfogadására  

 

 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
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23.)  Javaslat az UNICO-Ingatlan Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 

Sárli telepi ingatlanvásárlása kapcsán elállási jog gyakorlására  

 

Előterjesztő:  Kiss Sándor alpolgármester 

 

24.)  Javaslat az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési 

helyére 

 

Előterjesztő:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

25.)  Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2009. I. félévi működéséről 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

26.)  Beszámoló Ózd város 2004-2008. közötti időszakra készült 

Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról 

 

Előterjesztő:  Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 

 

27.)  Tájékoztató a „Települési szilárd Hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződés” végrehajtásáról 

 

Előterjesztő:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

28.) Tájékoztató az ózdi hulladékátrakó és hulladékudvar üzemeltetésének 

tapasztalatairól 

 

Előterjesztő:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

29.)  Tájékoztató a 2009/2010-es tanév indításának tapasztalatairól 

 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

 

30.) Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 

feladatairól, pénzügyi helyzetéről 

 

Előterjesztő:  Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
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31.)  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

32.)  Tájékoztató a 2009. június 25. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

Összeállította: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

33.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

-.-.- 

 

Fazekas Zoltán kérdése, várható-e Ózdon a távhőszolgáltatás díjának 

csökkentése a 2009-2010-es fűtési idényben, ha igen, mikortól és milyen 

mértékben? Több oka is van kérdés felvetésének. Az első és legkevésbé 

mérvadó, hogy hamarosan megkezdődik a fűtési szezon. Ettől azonban sokkal 

lényegesebb, hogy az elmúlt másfél évben az Ózdi TÁVHŐ Kft. több, mint 30 

%-kal emelte a távhőszolgáltatás díját. Ezzel elérték azt, amit az elkészített 

tanulmány, hatásvizsgálat is jelzett, hogy Ózdon a legmagasabb a 

távhőszolgáltatás díja a hasonló nagyságrendű városok között. Újabb érv kérdés 

feltevésére, hogy több településről hallották, az önkormányzatok illetve 

szolgáltatók keresik a megoldásokat a távhő díjának csökkentésére, pl.  

Budapesten 10,5 %-kal, Kazincbarcikán pedig átlagosan 20 %-kal kell 

kevesebbet fizetni a távhő áráért. Hozzáteszi, a budapesti Főtáv újabb 

csökkenést ígér. Kazincbarcika esetét érdekesnek tartja, mert ugyanaz a 

cégcsoport a távhőtermelő, amelyikkel az Ózdi TÁVHŐ Kft. is szerződésben 

áll. Kazincbarcika önkormányzatának Képviselő-testülete - polgármesterük 

nyilatkozata szerint is - hathatós tárgyalásokat folytatott a távhőtermelővel, 

amely 20 %-os díjcsökkenéshez vezetett. A gázár csökkenése is újabb érv lehet, 

mert a közelmúltban az jelentősen csökkent. Ennek ellenére a napirendi pontok 

között nem találnak erre vonatkozó javaslatot vagy előterjesztést, mint ahogy 

arra sem, hogy a hatásvizsgálat egész komoly megállapításokat tükrözött. Úgy 

gondolja, a vizsgálat megállapításait javaslat formájában elő kellene terjeszteni. 

Elmondja, a mai távhődíjak, amelyek a következő hónapban már emelt szinten 

jelentkeznek, jelentősen megviselik az intézmények és a társasházakban élők 

költségvetését is. Nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akik felteszik a 

kérdést: várható-e Ózdon a távhőszolgáltatás díjának csökkentése ebben a fűtési 

idényben, ha igen mikortól és milyen mértékben? 

 

 

Benedek Mihály elmondja, kérdésével Fazekas Zoltán nyitott kapukat dönget.  

Szeptember elején áttekintette a folyó ügyeket és kérte a TÁVHŐ Kft. vezetését, 
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Felügyelő Bizottságát és a hivatalban dolgozó szakembereket, hogy tekintsék át 

a várható gázárcsökkentés, áfacsökkentés miatt, hogy Ózdon az átvilágítással 

összhangban milyen lépéseket lehet tenni, hogy a távhő árát a megfizethetőség 

határáig, a gazdaságilag még elfogadható mértékben változtatni lehessen. A 

munka folyamatban van, az átvilágítás tapasztalatai és egyéb más intézkedések 

megtételével egy időben a következő ülésre kerül előterjesztésre. Hangsúlyozza, 

azért nem a mai testületi ülésen tárgyalják, mert az SZMSZ szerint előírt 

határidőt nem tudták volna tartani az anyag kiküldése, tárgyalása, 

áttanulmányozása szempontjából. Elmondja, nem felel meg a valóságnak, hogy 

Ózdon a legmagasabb a távhődíj a hasonló nagyságrendű városokat illetően. 

Fazekas Zoltán információi nem valós tényszámokon alapulnak. Kazincbarcikán 

teljes egészében a Synergie Kft. biztosítja a hőt a távfűtéshez, míg Ózdon a 

szükséges hőmennyiség 1/3-át biztosítja a Synergie Kft.,  2/3-át pedig az Ózdi  

TÁVHŐ Kft. saját gázmotorjával, kazánjaival állítja elő. Úgy gondolja, ezért is 

összetettebb feladat az előterjesztés korrekt elkészítése. Kéri a képviselőktől, 

hogy válaszát vegyék tudomásul. A következő ülésre fogják előterjeszteni az 

anyagot, ami felett majd vitát nyithatnak. 

 

1.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzatának …/2009. (….) sz. rendelet-tervezete az Ózd 

Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. rendelet módosításáról 

 

Erdősi János ismerteti, a vagyonrendelet negyedévente módosításra kerül, ami 

annak a következménye egyrészt, hogy a törvények, az országos rendeletek 

folyamatosan változnak, másrészt az önkormányzat tulajdonában is változások 

következnek be. Jelen rendelet-tervezet az utóbbit tartalmazza, három ingatlan 

pozíciójának megváltoztatása miatt kerül sor a rendelet módosítására. Egyrészt a 

Piaccsarnok a korábbi rendeletben Vásárcsarnokként szerepelt, így a 

korlátozottan forgalomképes kategóriába kell átsorolni. A Brassói út 1. szám 

alatti ÁMK megszűnt iskolaként működni, illetve értékesítésre került a Bolyky 

Tamás út 20. szám alatti ingatlan. A Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és –

üzemeltetési Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság a rendelet-

tervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. 

 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-

tervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 
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Ózd Város Önkormányzatának  

11/2009.(X.2.) számú rendeletét 

az Ózd Város Önkormányzatának 

tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. 

rendelet módosításáról 

 

1.§ 

 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4.§ 

(1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„a) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes (3. számú 

melléklet) 

– városképi jelentőségű ingatlanok 

(Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság minősítése alapján) 

– muzeális gyűjtemények, muzeális emlékek, műemlékek 

– közművek 

(vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, távhőellátás, 

erősáram, távközlés, gázellátás, egyéb célú közmű jellegű hálózat pl. 

központi TV antenna, stb. közművei és azok védőterületei, közterületi 

térvilágítás) 

– intézmények vagyona 

művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb 

intézmények használatában lévő önkormányzati vagyon 

(így különösen ami a nyilvántartásban kórház, általános iskola, 

középiskola, óvoda, bölcsőde, napközi otthon, átmeneti szállás, 

kultúrház, művelődési ház, sporttelep, lőtér, intézményi telephely 

megnevezéssel szerepel) 

– a képviselő-testület és szervei, valamint hivatala elhelyezésére 

szolgáló középületek és a hozzájuk tartozó földterületek  

(a nyilvántartásban: irodaház, városháza, tűzoltóság megnevezéssel) 

– életvédelmi létesítmények (légvédelmi pince, légópince) 

– Közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes, vagy többségi tulajdonú 

gazdasági társaság(ok)ban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi 

jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy 

többségi tulajdonú gazdaságok társaság(ok)ban lévő önkormányzati 

részesedések (részvények, üzletrészek) 

– műterem” 
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2. § 

 

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A 3-4. §-ban fel nem sorolt vagyontárgyak az Önkormányzat egyéb jellegű 

forgalomképes vagyonát alkotják. (5. számú melléklet). 

 

– önkormányzati bérlakások és a nem lakás célú helyiségek a 4. számú 

mellékletben felsoroltak kivételével  

(így különösen ami a nyilvántartásban lakóház, udvar, beépített terület, 

gazdasági épület, lépcsőház, társasházi lakás, épület, garázs, pince 

megnevezéssel szerepel) 

– vegyes rendeltetésű épületek, építmények 

(a nyilvántartásban: üzem, egyéb telephely, áruház, szolgáltatóház, 

raktár, műhely, iroda megnevezéssel) 

– piac, kiépített vásárterület 

– uszoda, strand 

– beépítetlen belterületi földek (telkek, lakótelkek), továbbá a külterületi 

földek (szántó, gyep, kert, gyümölcsös, erdő) 

– részesedések gazdasági társaságban (üzletrész, részvény) és 

értékpapírok 

– immateriális javak (nem anyagi jellegű eszközök: vásárolt vagy 

apportként szerzett vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, stb.) 

– egyéb (előzőekben fel nem sorolt) vagyontárgyak” 

 

3. § 

 

A rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„b) az Önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági 

társaságának, egyéb gazdálkodó szervezetének kezelésre, illetve 

üzemeltetésre átadott vagyontárgyak,” 

 

4. § 

 

A Rendelet korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonkört tartalmazó 

3. sz. mellékletében törli az alábbi ingatlant: 

- 82. sorszám alatt nyilvántartott 8628/3 hrsz-ú ingatlan. 

 

5. § 

 

A Rendelet forgalomképes önkormányzati vagyonkört tartalmazó 5.sz. 

melléklete kiegészül az alábbi ingatlannal: 
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- 3251. sorszám alatt nyilvántartott 8628/3 hrsz-ú ingatlan 

 

6. § 

 

A Rendelet hitelfedezetként felajánlható forgalomképes önkormányzati 

vagyonkört tartalmazó 6. sz. mellékletében törli az alábbi ingatlant: 

- 42. sorszám alatt nyilvántartott 8587 hrsz-ú ingatlant. 

 

7. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

2.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete a 

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

rendelet módosításáról 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. Arra a megállapításra 

jutottak, hogy a város lakosságának gazdasági-szociális helyzetét a 2008. évben 

kialakult gazdasági válság jelentős mértékben befolyásolta, ennek jelei a 2009. 

év II-III. negyedévében jól érzékelhetővé váltak és ez megmutatkozott a 

lakosság romló élethelyzetében. Ezért a lakosság körében kialakult krízishelyzet 

enyhítésének egyik lehetséges módja lenne a rendelet elfogadása, mely a 

jövedelemhatárok felemelésén túl - a szabályozott esetekben - a támogatási 

összeg értékének módosítását is javasolja. Az indokolás jól kidolgozott, a 

százalékoktól kezdve az értékekig az előző és a leendő értékeket is tartalmazza. 

A pénzügyi fedezet, a többlet forrás a társadalompolitikai előirányzatban 

rendelkezésre áll átcsoportosítások útján. A bizottság 5 igen szavazattal 

támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-

tervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja a szakbizottság 

véleménye alapján. 

 

Boda István elmondja, a rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság szintén 

megtárgyalta és megállapította, hogy a módosítás a létfenntartást veszélyeztető, 

rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogathatósági körét segíti. A forrás 

rendelkezésre áll, ezért támogatják a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 

 

Ózd Város Önkormányzatának 

12/2009.(X.2.) számú rendeletét 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

18/2007. (X.1.) számú rendelet módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. §-ában, 

valamint az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) számú rendeletének 

(a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) Átmeneti segélyben részesíthető az, aki létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került,  

a)  különösen, ha elemi kárt szenvedett,  

a támogatást jövedelemvizsgálat nélkül kell megállapítani és a 

támogatás mértéke 100.000 Ft-ig terjedhet; 

b) és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, egyedül 

élő esetében a 350 %-át, különösen ha 

ba) három hónapot meghaladó ideig tartósan beteg, vagy 

bb) rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenved, vagy 

bc) súlyos közlekedési balesetet szenvedett, 

ezekben az esetekben a támogatás mértéke évente legfeljebb 50.000 Ft-

ig terjedhet; 

c) és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át, egyedül 

élő esetében a 250 %-át, különösen  

ca) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy 

kórházi kezelése jelentős jövedelem kiesést okozott, 

cb) akinek lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,  

cc) akinél speciális betegség alakul ki - különösen cukorbetegség, 

lisztérzékenység –, a speciális étrendhez, 

cd) akinek betöréssel, lopással jelentős kárt okoztak, 

ezekben az esetekben a támogatás mértéke évente legfeljebb 30.000 Ft-

ig terjedhet.  
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(2) Átmeneti segélyben részesíthető az, aki időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzd, családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

100%-át, egyedül élő esetében a 180%-át, vagy aki részére a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a 

szerinti nyugellátást folyósítanak és családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 300%-át és különösen aki 

a) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott 

egészségügyi szolgáltatás díját, vagy  

b) gyógyszer kiváltását 

más módon nem tudja biztosítani, ezekben az esetekben a támogatás 

mértéke évente legfeljebb 10.000 Ft-ig terjedhet, amelyet természetben 

kell nyújtani,  

vagy aki 

c) önmaga, valamint családja ellátását a kérelem benyújtásakor fennálló 

krízis helyzet miatt  

más módon nem tudja biztosítani, ebben az esetben a segély mértéke 

alkalmanként 10.000 Ft-ig terjedhet, de nem  haladhatja meg naptári 

évenként a 20.000 Ft-ot. 

 (3) Átmeneti segély iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 13. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1)  Méltányosságból - egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a 

szociálisan rászorult személy,  

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és sem neki, sem 

családjának vagyona nincs, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége 

eléri az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb összegének 15%-át, vagy 

b)
 
aki egyedül él, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át és sem neki, sem családjának vagyona nincs, 

valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 12%-át.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 15. §-ának (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
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„(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az, akinek a háztartásában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében 300%-át 

és sem neki, sem családjának vagyona nincs, feltéve, hogy a lakásfenntartás 

elismert havi költsége a háztartás összjövedelmének a 25%-át eléri.”  

 

„(4)  A támogatás havi mértéke a lakásfenntartás elismert havi költségének 

25%-a, de legalább havi 3000 Ft, és legfeljebb havi 5000 Ft, száz forintra 

kerekítve.” 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján léphatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

-.-.- 

 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését dr. Bárdos Balázs 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 3.)-10.) napirendi pontok 

előterjesztője. 

 

(Kiss Sándor alpolgármester elhagyja az üléstermet.) 

 

3.) napirend 

 
Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete a 

Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról szóló 

33/2008.(XII.10.) számú rendelet módosításáról 

 

Fazekas Zoltán elmondja, a rendelet módosítását a Közrendvédelmi Bizottság 

megtárgyalta. Lényege, hogy az SZJA törvény legutóbbi módosítása nem teszi 

lehetővé, hogy önkormányzati támogatást adómentesen folyósítsanak, ezért a 

korábbi 5 éves helybenlakáshoz kötés feltételét 3 évre csökkentenék. Ennek a 

technikai átvezetése szerepel a rendelet-tervezetben. A bizottság támogatja a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság egyhangúlag 

támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 
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Ózd Város Önkormányzatának 

13/2009.(X.2.) számú rendeletét 

a Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének 

lakástámogatásáról szóló 33/2008.(XII.10.) számú rendelet módosításáról 

 

A Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról szóló 

33/2008.(XII.10.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 

módosul: 

 

1. § 

 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

„(3)  A kérelmezőknek be kell mutatni a Rendőrkapitánysággal a szolgálati 

viszony létrejöttét igazoló dokumentumokat, és vállalni kell, hogy a 

támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven át a 

Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesítenek szolgálatot.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

„(4)  Benyújthatják a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra igényüket azok 

is, akik bemutatják az Ózdi Rendőrkapitányság fogadónyilatkozatát, de a 

támogatásra csak akkor lesznek jogosultak, ha a Rendőrkapitányság 

hivatásos állományú tagjai lesznek és vállalják, hogy a támogatási 

szerződés megkötésétől számított 3 éven át a Rendőrkapitányság hivatásos 

állományában teljesítenek szolgálatot.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő lép: 

 

„c)  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott ingatlanra a kapott támogatás erejéig 

jelzálogjog, illetve elidegenítési tilalom kerüljön Ózd Város 

Önkormányzatának javára bejegyzésre.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő lép: 
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„d)  amennyiben a támogatott ingatlant a támogatás folyósításától számított 5 

éven belül elidegeníti, vagy olyan alacsonyabb értékű lakásingatlanra 

cseréli el, amelynek értékkülönbözete a támogatás összegét meghaladja, 

vagy a megadott határidőn belül építési kötelezettségének nem tesz eleget, 

vagy a Rendőrkapitánysággal fennálló hivatásos szolgálati viszonya a 

támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül a támogatott 

hibájából, illetve kezdeményezésére megszűnik, vagy megszüntetésre 

kerül, a támogatási szerződésben meghatározott módon a kapott vissza nem 

térítendő pénzbeli támogatást egy összegben a mindenkor érvényes 

jegybanki alapkamat mellett visszafizeti.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:  

 

„(2)  Amennyiben a támogatott az (1) bekezdésben nem említett eseteken kívül a 

támogatás összegét 3 év előtt egy összegben visszafizeti, abban az esetben 

a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot is meg kell fizetnie.” 

 

6. § 

 

Ez a Rendelet 2009. október 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekre és a már megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. 

 

 

4.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete a 

2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.27.) számú rendelet módosításáról 

 

Benedek Mihály elmondja, Ózd város 2009. évi költségvetését a Képviselő-

testület február 27-én fogadta el. A költségvetésben 587.594 E Ft működési 

hiánnyal számoltak, melyből 207.069 E Ft volt a 2008. évi és 380.525 E Ft a 

2009. évi működési hiány. A működési hiányt rövidlejáratú folyószámla hitel 

felvételével finanszírozták, melynek fedezeteként a kötvényből származó 

forrásból 680.000 E Ft lekötött betét került felajánlásra. A költségvetési rendelet 

elfogadását követően a bevételi és kiadási előirányzatokat legjelentősebb 

mértékben a pénzmaradvány felhasználásról szóló képviselő-testületi döntés 

módosította. Ezt követően a képviselő-testületi döntések már csak kisebb 

mértékben növelték a kiadási előirányzatokat. Ilyenek voltak: 

- a helyi autóbusz közlekedés fenntarthatóságához szükséges intézkedésre 

vonatkozó tanulmány elkészítéséhez a 4.287.500 Ft biztosítása, 
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- a biomassza alapú kommunális fűtési célú hőenergia előállítására vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 9.000.000 Ft forrás biztosítása. 

Annak ellenére, hogy a Képviselő-testület döntései jelentősen nem növelték a 

kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzaton belül, az iparűzési adóbevétel 

várható, igen jelentős mértékű csökkenése miatt a működési hiány jelentős 

növekedésével kell számolni. 

Az iparűzési adóbevétel ilyen mértékű csökkenése a költségvetés elkészítésekor 

még nem volt látható, mivel a decemberi adófeltöltés mértékéből az adófizetők 

2009. évi tényleges fizetési kötelezettségeire még nem lehetett egyértelműen 

következtetni - az adót a várható adófizetési kötelezettség 90 %-áig kell 

feltölteni. Az adófeltöltésre történt többlet befizetés mértéke csak a májusi 

adóbevallások feldolgozását követően vált ismerté. A februárban elfogadott 

költségvetésben tervezett iparűzési adóbevétel mértéke a 2008. évről szóló 

bevallások alapján reálisnak tekinthető, mivel a 2008. évi összesített adóalap 

gyakorlatilag megegyezik a 2007. évi adóalappal. Ezzel összefüggésben azt is 

figyelembe kell venni, hogy az adófeltöltési többlet elmaradása esetén az 

áthozott 2008. évi hiány növekedett volna ugyanilyen mértékben. A bevételi 

előirányzatokon belül további jelentős csökkenéssel kell számolni a 

felhalmozási célú kiadások fedezetére szolgáló bevételeknél, így a Sárli telepi 

ingatlan értékesítéséből tervezett 100.328 E Ft-os, ill. az Almási Balog Pál 

Kórház vagyonkezelési szerződése alapján tervezett 70.000 E Ft-os bevétel 

elmaradása miatt. A kiadási előirányzatok változásait, a Képviselő-testületi 

határozatok, a szervezeti átalakítások miatti módosítások, átcsoportosítások, a 

pályázatos támogatásokkal, a központosított és fejezeti kezelésű 

előirányzatokból származó bevételekkel összefüggő kiadásnövekedések, a 

közfoglalkoztatás keretében végzett felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos 

átcsoportosítások, valamint a tartalékokból és a jóváhagyott keretekből 

átcsoportosított összegek okozzák. Az előterjesztett rendelet-módosításban 

összesen 45.244 E Ft többletigény biztosítására tesz javaslatot, melyből 16.769 

E Ft működési, 28.475 E Ft felhalmozási jellegű kiadás. A működési 

többletigényekből 12.345 E Ft-ot a központosított előirányzatokból származó 

bevételi többletek finanszíroznak, így az ezek miatti hiánynövekedés mindössze 

4.424 E Ft. A felhalmozási célú többletigények finanszírozására előirányzatok 

átcsoportosításával biztosítottak fedezetet. Jelentős számú előirányzat 

átcsoportosítást kellett végrehajtani a Regionális Fejlesztési Tanácshoz 

benyújtott és nyertes pályázatok önerejének biztosításához is. A rendelet-

módosításban szereplő előirányzat módosításokat összegezve: 

- a működési hiány alapvetően az iparűzési adóbevétel várható 150.000 E Ft-os 

csökkenése és a többletigények teljesítése miatt 154.424 E Ft-tal növekszik, 

melynek finanszírozásához a folyószámla hitelkeret növelése szükséges. 

Ennek fedezetére a kötvénykibocsátásból származó forrásból lekötött betét 

növelése szükséges. 
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- A felhalmozási kiadások finanszírozására szolgáló 170.328 E Ft-os 

bevételkiesés és a felhalmozási célú többletigények finanszírozásához a 

végrehajtott átcsoportosítások eredményeként a kötvényből származó 

forrásból mindössze 61.549 E Ft igénybevételére van szükség. 

A fentiekből az is megállapítható, hogy a működési hiány jelentős növekedése, 

valamint a felhalmozási feladatokhoz szükséges többletforrás igénybevételének 

szükségessége az Önkormányzattól független tényezők következménye. 

Mindezeket mérlegelve és az indokolásban részletesen leírtakat figyelembe véve 

kéri, hogy a javasolt előirányzat módosításokat, a rendelet-módosítást fogadják 

el. 

 

Boda István elmondja, a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és megállapította, hogy a működési hiány 

742.018 E Ft és a felhalmozási hiány is változott. Ezzel kapcsolatban a 

polgármester részletes indokolást adott. Összefoglalóan néhány gondolatot kíván 

mondani. Alapvetően a bevételi pozíciókat rontotta az UNICO Kft. 

területvásárlási elmaradása kb. nettó 100 M Ft-tal, de további lehetőségeket ad 

annak későbbi hasznosítására. Szintén rontotta a MEDCENTER Kft. nehéz 

pénzügyi helyzete miatti 70 M Ft átütemezése. A második fő oknak tartja a 

hozott döntések (pl. pályázati pénzek és egyéb más döntések) hatásait, 

amelyeket részletesen elemeztek. A harmadik ok, hogy rendez néhány 

indokolható többletigényt, amelyek az előterjesztésben vastag betűvel vannak 

szedve. A Pénzügyi Bizottság a módosításoknál fontosabbnak tartja a jövő 

néhány rendezettebb kérdését. Számolni kell a 2010. évre várható és jelenleg 

ismert normatíva csökkenésének hatásaival, az átvilágítások tapasztalatainak 

elemzésével, amelyekből a szükséges következtetéseket le kell vonni, a hiányzó 

önkormányzati támogatási igények behajtásával, továbbá meg kell vizsgálni a 

nagy beruházások előkészítettségének helyzetét. Fontosnak tartja egy felülről 

építkező költségvetés előkészítését és az összes konzekvenciának a 2010. évi 

költségvetési koncepcióban történő érvényesítését. Mindezekkel együtt a 

Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett támogatja a 

módosítás elfogadását. Tájékoztatásul elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Bizottság 4 igen, 1 nem, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 

Bizottság valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes ülésén 10 igen, 3 

nem szavazat mellett támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-

tervezetet megtárgyalta, elfogadásának akadályát nem találta, így egyhangúlag 

javasolják elfogadását. 

 

Fazekas Zoltán ismerteti, a Közrendvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem 

szavazat mellett támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság 1 tartózkodással 

támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Vitális István a számok tekintetében tényeket kíván közölni, amely képviselő-

csoportjuk álláspontját tükrözi. A hiány nő, mértékének emelkedését több, mint 

aggasztónak tartják. Ezzel szemben a költségvetés elfogadása utáni 

nyilatkozatok arról szóltak, hogy lehetőség szerint megpróbálják a hiányt 

csökkenteni. Nagyon sajnálatosnak tartják, hogy mégis tovább emelkedett 740 

M Ft-ra. Látja, hogy vannak objektív tényezők, de ezeket más vérmérséklettel 

éli meg, mert a Kormány „hathatós”, „áldásos” tevékenységének köszönhető az 

a helyzet, ami kialakulóban van. Tudja, hogy nem feltétlenül megfelelő a 

Kormány tevékenységével foglalkozni egy város költségvetésének 

tárgyalásakor, de amikor ilyen mértékű emelkedések jelentkeznek, akkor nem 

tudja nem megemlíteni, hogy elfogadhatatlan, ami az országban folyik. Ebben a 

kérdésben a város vezetése nem felelős, de vannak olyan dolgok amiben igen. 

Ami leginkább aggasztja, az a kötvény kérdése, amely sarkalatos pontja a város 

életének. Első perctől fogva határozottan és részletekbe menően vitatkoztak a 

kötvény kérdésében. Úgy tapasztalja, beigazolódik az a félelme, hogy a kötvény 

szertefoszlik, eltűnik úgy, hogy valós, értékteremtő, pénzt hozó beruházások 

nem történnének. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az igazán szabad keret 413 

M Ft, a kvázi szabad keret 1,2 Mrd Ft, de ebből  835 M Ft a fedezete  az idei 

hiánynak és kamatterheinek, amely nagyságrendileg kb. 100 M Ft. Ez azt jelenti, 

hogy a felvett 3 Mrd Ft kötvény több, mint 50 %-a működésre ment el, a többi 

része pedig nem olyan beruházásokra, amelyek valós fedezetet jelentenének a 

kötvény visszafizetésének. Általánosságban elmondja, aggasztó, hogy a 

kötvényen kívül nincs semmi más, nincs ingatlan, nem tudnak jelzálogot tenni 

semmire, nincs olyan vagyona a városnak, amely hitelképessé tenné. Kijelenti,  

hitelfelvevő képességének határán van a város, erre tendálnak a pénzügyi 

mutatók is. Érdeklődéssel várja a reakciókat, hogyan látják, miből fogják a 

várost üzemeltetni, ha a kötvény elfogy. Szerinte az önkormányzati cégeket 

kellett volna helyzetbe hozni, hogy szükség esetén kölcsön kérhessenek vagy 

osztalékot szedhessenek be. Ismételten kiemeli, a Kormány tevékenységének 

következménye az, ami ma történik. Képviselő-csoportjuk ezzel a helyzettel 

nem tud azonosulni, így nemmel fognak szavazni. 

 

(Kiss Sándor a hozzászólás közben megérkezett az ülésterembe.) 

 

Riz Gábor kérdést kíván az előterjesztőhöz intézni, valamint észrevételt tenni. 

Az előterjesztésben megtalálható a városi és térségi tanuszoda pénzügyi 

története. Az uszoda elkészült, átadásra került, kellemes időtöltést ígért. Akkor 

úgy döntött a város, hogy egy PPP-s vagy magánforrás bevonásával 

megvalósuló beruházást hajt végre. Ennek kockázata a hosszú távú 

fenntarthatóságban rejlett, mert a többszörösét kell kifizetni a valódi bekerülési 
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költségnek. A megtérülés a befektető érdeke, a  városnak pedig öröm, hogy a 

polgárai fürödhetnek, a városi úszósport is működhet, azonban lehet, hogy 

túlnyújtóztak a takarón és túllépték a lehetőségeket, amelyet megengedhetnének 

maguknak. Példaként említi, hogy egy olyan város, mint Balassagyarmat, 

amelyik közelebb fekszik a fővároshoz és a munkahelymegőrzés kapcsán is 

kedvezőbb pozícióban van, eltekintett ettől a beruházástól. Ózd vállalta, hogy 

belevág. A költségvetésben megjelenő tételek elgondolkodtatják, mert a 

különböző fejezeti sorokon a tanuszoda üzemeltetése, az ÁFA változás illetve a 

pluszként vállalt bér 77.280 E Ft-os tételként szerepel a költségvetésben. 

Önmagában a tétel nagysága is elgondolkodtató, de az, hogy meddig tudják  

fenntartani, sokkal inkább foglalkoztatja. Foglalkoztatja, mert aki arra jár, 

láthatja, hogy a sportkomplexum egyik része nem működik, hónapok óta zárva 

van. Kérdése, kinek nem érdeke, hogy ez működjön? A város kifizeti azt a részt, 

ami ehhez hozzátartozik? A beruházónak, befektetőnek érdeke? Jó a városnak, 

hogy zárva tart a komplexum egy része? A másik tétel, amelyet meg kíván 

említeni – és ami a város számos polgárát is érdekli -, a város volt jegyzőjének 

kérdése. A város vezetésének bizalma megrendült a város volt jegyzőjében, úgy 

döntöttek, fegyelmi eljárást indítanak ellene. Ezt a pert a város el is bukta. Ezzel 

kapcsolatban két tételt talált a költségvetésben, amelyet citálni szeretne és amely 

számára nem teljesen érthető. Az 5. számú melléklet 7. oldalán a 2. francia 

bekezdésben található: a jegyző 2008. évi elmaradt juttatásaira a munkaügyi 

bíróság döntése alapján 16.594 E Ft, valamint a jegyző többlet juttatásainak 

fedezete 26.400 E Ft. Ez a második összeg az Almási Balogh Pál Kórház 

megszüntetésével kapcsolatos előirányzat maradványából lett fedezve. Ez  

összesen 43 M Ft. Kérdése, van-e felelőse ennek az elbukott pernek, mert ő nem 

indít pert, ha úgy érzi, hogy abba egy kis kétség is merült. Kérdése, átgondolták 

a pert, azt, hogy ez ekkora terhet fog jelenteni a városnak? Hangsúlyozza, 

cipelnek egy akkora terhet, amely szerinte abszolút nem indokolt. 

 

Boda István néhány dologra reflektál. Teljesen egyértelműnek tartja, hogy a 

kampányt elkezdték Ózdon, azzal együtt, hogy vannak benne progresszív 

elemek is. Fontos pontosan beszélni és nem csak egyoldalúan megnyilatkozni. 

Talán azt a helyére kellene tenni, hogy a világgazdasági válságot nem a Magyar 

Kormány találta ki, de a helyzetet a jelenlegi kormány jól kezeli, az  

árfolyampiaci elemzők, szakvélemények is ezt állapítják meg. Valószínűsíti, 

hogy ezek a kijelentések nem népszerűek és rossz hatással lesznek a politikára. 

Eközben az ellenzéknek politikai érdeke brutalitásról beszélni és amit lehet 

ígérgetni. Amennyiben hatalomra jutnak, majd meglátják mi fog ebből 

megvalósulni. Elmondja, a város vagyona 6 év alatt közel kétszeresére  

emelkedett, letagadhatatlan a fejlődés. Az összes többi folyamatról 

felvezetőjében szólt és úgy gondolja, érintettek mindent: milyen kihatásai 

vannak a normatívának, milyen hatásai lesznek az átvilágításoknak, milyen 

hatása lesz a kötvénynek, beruházásoknak, milyen koncepciót kell kialakítani. 
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Mindennek az előkészítése folyamatban van, dönteni akkor lehet, ha majd 

teljesen el fog készülni. Úgy gondolja, a pontossághoz ez is hozzátartozik és 

amit lehet, azt helyben próbálják megtenni. 

 

Fazekas Zoltán tájékoztatja a testület tagjait, hogy képviselő-csoportja előtte 

szóló tagjai részletesen kifejtették álláspontjaikat. Visszaemlékezteti az ez év 

februári időszakra a testületet, hogy a költségvetés eredeti formájának 

tárgyalásakor igen jelentős, 587 M Ft-os hiánnyal tervezték a működtetést. 

Amennyiben visszaemlékeznek az akkori sajtó és média megnyilvánulásokra, 

többen – baloldali képviselőcsoport tagjai is - elismerték, hogy jelentős a hiány 

és további erőfeszítésekre, szervezeti racionalizálásokra, működési támogatások 

mértékének újragondolására lesz szükség. Kérdezhetik, hogy megtörténtek-e 

ezek a komoly erőfeszítések, mert további 140 M Ft-os hiány növekedést 

tartalmaz a jelenlegi előterjesztés. Jövőre a kilátások még rosszabbak, azt 

hallják, hogy jövőre 120 Mrd Ft-os elvonást eszközölnek az 

önkormányzatoknál, ami a várost is jelentősen fogja érinteni. 

 

Nyerges Tibor felveti - amely ugyan átruházott hatáskörben született döntés, de 

a költségvetést érinti - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 

szüneteltetésének kérdését. A Bursa Hungarica rendszer azokat a hátrányos 

helyzetű, felsőoktatásban résztvevő ózdi fiatalokat támogatja, akiknél az 1 főre 

jutó jövedelem alacsony. Ez a támogatás három pillérből épül fel, 1/3-át az ózdi 

önkormányzat, 1/3-át a megyei önkormányzat, 1/3-át pedig a Kormány pótolja 

ki. Amennyiben a három résztvevő közül bármelyik kihátrál a program 

támogatása mögül, akkor mint egy háromlábú szék, összedől a rendszer és 

megszűnik. Úgy gondolja, vannak olyanok, akik tudják milyen nehézséggel, 

lemondással, küzdelemmel jár egy-egy diploma megszerzésének időszaka. 

Tudhatják milyen óriási segítséget jelent néha pár ezer forint is. Azt is tudhatják, 

hogy a város rendkívül keveset tud nyújtani azoknak a tehetséges fiataloknak, 

akik nehéz körülmények között élnek, de tehetségükkel elérték azt, hogy 

felsőoktatásban tanulhatnak. Ez a támogatás eddig olyan gesztus volt, amit 

büszkén vállalhatnak a testület tagjai. Ha visszalépnek a pályázati körből, akkor 

ezek a fiatalok a támogatástól elesnek. A megyei közgyűlés tagjaként 

tájékoztatja a testületet, hogy a BAZ Megyei Közgyűlés igen nehéz helyzetben, 

több, mint 8 Mrd Ft-os hiánnyal is, de egyhangúlag elfogadta a Bursa 

Hungarica-hoz való csatlakozást. Ez az összeg a költségvetésben szinte 

minimális, 5-6 M Ft-ról van szó éves szinten. Ilyenkor azt szokták mondani, 

hogy mondja meg a képviselő, honnan vegyék el az összeget. Úgy gondolja, 

szép gesztus lenne, ha a testület tagjai 1 havi tiszteletdíjukat felajánlanák a 

forrás biztosításához. Kéri, javaslatát a testület fontolja meg. Amennyiben körbe 

adnak egy ívet, akkor ő elsőként ajánlja fel tiszteletdíját. Örülne, ha ez a díj nem 

kerülne felfüggesztésre. 
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Kovács Béla nem gondolta volna, hogy a napirend tárgyalása ekkora 

álszenteskedéssé fajul. Amikor hónapokkal ezelőtt arról volt szó, hogy a testület 

a támogatást felfüggeszti, akkor a Polgári Összefogás Képviselő-csoport 

nemhogy egyetértett vele, de ők javasolták. Hangsúlyozza, ezt jegyzőkönyvek 

tanúsítják. Elhangzott, hogy felelőtlenül gazdálkodnak. Kérdése, hogy akkor 

minek nevezhető az a megyei önkormányzat, amelyik 8 Mrd Ft-os hiányt hoz 

létre? Nem kellene a saját házuk körül körülnézni? Érdekesnek tartja, hogy 

amikor a szociális támogatási rendszert vizsgálták, akkor senki sem tiltakozott a 

szociális rendelet felpuhításáért, azért, hogy felemelték az összeghatárokat és 

több lehetőséget biztosítottak szociális támogatás átadására. Akkor nem 

kiabáltak, hogy ezzel veszélyeztetik a költségvetést. Valamiféle anomáliát lát a 

gondolkodásban és úgy gondolja, nem kellene mindenből hajcihőt csapni. 

Hatásos, de ne keverjék össze a dolgokat. Neki sem kellemes a támogatás 

felfüggesztése, ő is két gyereket taníttatott, tudja mivel jár. Azt azonban el kell 

ismerni, hogy a támogatás odaítéléséből a városnak igazán kevés profitálása van. 

Azokat a fiatalokat, akik egyáltalán visszajönnek a városba, el sem tudják 

helyezni. Szintén jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy pont jobboldali képviselő 

hívta fel a figyelmet arra, vannak ebben sumákságok is, pl. külön költözik a 

gyerek és hasonló támogatás kijátszások, amit nem tudnak jogilag bizonyítani és 

ez elég rosszízűvé teszi ezt a támogatási rendszert. Véleménye szerint sokkal 

egyszerűbb lett volna, ha azt mondják a Polgári Összefogás Ózdért Képviselő-

csoport tagjai, hogyha átveszik a város vezetését, akkor visszaadják a támogatást 

és meg is sokszorozzák azt. 

 

Vitális István által a reakció reakciója következik. Kovács Bélának elmondja, 

hogy vissza fogják adni a támogatást. Igazat ad abban, hogy a bizottsági ülésen 

ő javasolta a Bursa Hungarica rendszer támogatásának átgondolását. Átgondolta 

a bizottsági ülés óta kijelentését, mert akkor nem számolt a rendszer legnagyobb 

előnyével, hogy 1 forintból 3 forintot lehet csinálni. Úgy gondolja, nem baj az, 

ha képes változtatni felvetésén. A szociális támogatással kapcsolatban elmondja,  

a bizottsági ülésen javasolták a kérdés körbejárását. Kijelentette, hogy 

kampányízűnek érzi a dolgot. Hozzáteszi, nem volt zökkenőmentes a bizottsági 

ülésen az előterjesztés tárgyalása, mert nehéz dolog elesett embereknek történő 

juttatás ellen szavazni. A bizottsági ülésen kifejtette azon álláspontját, hogy nem 

tartja igazán szerencsésnek a szociális rendelet felpuhítását, mert nem biztos, 

hogy az anyagi lehetőségek megengedik. Nem kívánt a plénum előtt 

részletkérdésekbe belemenni. 

 

Nyerges Tibor nem gondolta volna, hogy ilyen indulatos választ vált ki a 

Művelődési és Oktatási Bizottság elnökéből annak felvetésével, hogy célszerű 

lenne az ózdi felsőoktatásban tanulókat a továbbiakban is támogatni. Úgy 

gondolja, az indulatos hozzászólás a hozzászólót minősíti abban a tekintetben is, 

hogyan áll ehhez a kérdéshez. Szerinte körül kellene nézni, hogy kik voltak azok 
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a sumáknak nevezett személyek, akik úgy adták elő, hogy gyermekük 

egyedülálló, miközben a szüleik jól fizető állásokban dolgoztak. Nem kíván 

neveket  mondani, de ha mégis kiemelne egy-két nevet, akkor a jelenlévők 

többsége nagyon meglepődne kikről is van szó. Ettől függetlenül, ha van 1-2 

sumák, az nem jelenti azt, hogy több száz fiatalt, aki becsületesen adta be 

igénylőlapjait, emiatt büntetni kellene. Azt gondolja, ez nem indok. Ha úgy 

gondolja Kovács Béla, hogy nem lehet állást biztosítani a diplomásoknak, akkor 

nagy baj van azzal a várossal, ahol nincs szükség diplomás emberekre. 

 

Kovács Béla hangsúlyozza, nem óhaj kérdése, hogy adnak-e állást vagy sem. 

Egyszerűen  nincs lehetőségük új állást adni, ezt tudni kellene. Kéri, ne 

menjenek bele a személyeskedésbe. Neki sem örömteli, hogyha ilyen döntést 

kell hozni, csak az más kérdés, hogy ő a televízió nyilvánossága előtt felvállalja 

a kérdést. Úgy gondolja, más elmondani a bizottsági ülésen a véleményt és más 

a televízió előtt, mert ott már nem hatásos. Kéri, ne idegesítsék egymást. 

 

Obbágy Csaba: az elnök úr hozzászólásában elmondta, hogy a Polgári 

Összefogás Képviselő-csoport tagja részéről hangzott el a Bursa Hungarica 

támogatási forma megszüntetésének javaslata. Ő ezt nem tudja elképzelni, azt 

viszont igen, hogy világítsák át, nézzék meg a hatékonyságát, vizsgáljanak meg 

minden területet, többek között ezt is. A továbbiakban elmondja, a szociális 

rendelettel kapcsolatban a bizottsági ülésen több lényeges kérdés is felmerült, pl.  

miből van arra pénz, hogy nagyobb támogatást adjanak a rászorulóknak. Az 

emberek szociálisan érzékenyek, segíteni akarnak ilyen helyzetben, de az a fő 

kérdés, hogy kiken akarnak segíteni. Megint annak a rétegnek akarnak segíteni, 

akik magukon nem tudnak vagy pedig fiatalokon, akik főiskolai, egyetemi 

hallgatók és visszatérnek a városba? Felhívja a figyelmet, hogy a bizottsági 

ülésen nem 1 tartózkodás, hanem 1 ellenszavazat született. 

 

Boda István három gondolatot kíván elmondani. Az egyik, hogy a számadatok 

romlása nem a gyenge pénzügyi tevékenységet tükrözi. Több objektív dolog 

volt, pl. iparűzési adó változása, egészségügy, bizonyos terület el nem adása, 

rengeteg fejlesztés és pályázat, amihez forrást kellett biztosítani. Véleménye 

szerint ez majd meglátszik a városon, ha elkészülnek. Szólt arról, hogy október-

november hónapban alapos előkészítés után nehéz döntéseket kell hozni. Biztos 

benne, hogy racionalizálni, mindenhol változtatni kell. Az más kérdés, hogy 

milyen támogatottság fog ehhez kapcsolódni. Várják az ellenzéki oldal 

támogatását a költségvetés elfogadásához, amely majd novemberben ki fog 

derülni. 

 

Benedek Mihály konkrét felvetésekre kíván reagálni. Vitális István azt mondta, 

a kötvényből a cégeiket kellett volna olyan helyzetbe hozni, hogy osztalékot 

szedhessenek be tőlük. Azt gondolja, az önkormányzat saját cégétől csak a 
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nyereségből tud osztalékot szedni, ahhoz viszont az kell, hogy a cég bevétele 

növekedjen, ahhoz pedig arra van szükség, hogy a díjakat növeljék. 

Hangsúlyozza, mindig azon voltak, hogy minimális összegben emeljenek. 

Elmondja továbbá, a kötvényt nem fogják elherdálni, az abból származó 

bevételek fedezetként vannak lekötve, csak fejlesztésekhez használják. A hitelt 

és kamatait fizetik vissza, úgy újra szabad pénz lesz a kötvény. Továbbra is 

tartja azon véleményét, hogy nem működési célra bocsátottak ki kötvényt, 

hanem fejlesztési célokra. Reményei szerint el fognak készíteni a következő 

ülésre egy olyan előterjesztést, amiből Vitális Istvánék is meggyőződhetnek, 

hogy munkahelyteremtésre, iparterület fejlesztésre kívánják felhasználni a 

kötvényt. Az uszoda 77.280 E Ft-os éves díjával kapcsolatban ismerteti, hogy ez 

éves összeg, melyből 18 M Ft-ot a kistérség biztosít, 8 M Ft-ot a vállalkozó 

(földterület használatáért  5 M Ft-ot, wellnes működtetésre 3 M Ft-ot). A Riz 

Gábor által felvetett fallabda és bowling pályát a vállalkozó saját kockázatára 

építette. Ehhez még pluszba hozzájön a kistérségi települések által a bejáró 

tanulók után fizetett térítés, valamint az uszoda és egyéb szolgáltatásai 

igénybevételének bevétele. Ezeket levonva kb. 40 M Ft az, amit az 

önkormányzat költségvetéséből biztosítanak a PPP konstrukcióhoz. Megemlíti, a 

régi uszoda működésére 35 M Ft-ot fizettek ki az utolsó évben, de úgy gondolja, 

a színvonalbeli különbség miatt a költségvetésből ráfordított 7-8 M Ft megtérül. 

Boda István elmondta, hogy a jövő évi költségvetés tervezése, az elemzések 

elkészültek. A novemberben tervezett költségvetési koncepció felülről tervezett 

lesz és a racionalizálási intézkedéseket, döntéseket akkor kell majd meghozni. 

Obbágy Csabának elmondja, a szociális rendelet módosítása számára azt 

bizonyítja, hogy sok szegény, elesett, anyagi nehézségekkel küzdő ember él a 

városban és a módosítás azt célozza, hogy ne csak az eddig megszokott 

társadalmi csoport juthasson hozzá az önkormányzat által nyújtott 

támogatásokhoz. Riz Gábort a város volt jegyzőjére vonatkozó kérdésével 

kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja. Felkért egy ügyvédi irodát, hogy az 

egész ügy elindítására, a perre, minden egyébre vonatkozóan az elejétől kezdve 

vizsgálja felül a folyamatot, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ki ellen, kik 

ellen, mi módon  lehet az önkormányzatnak kártérítési eljárást kezdeményeznie 

és kártérítési igénnyel fellépni. Kérte, hogy a megállapításokról október 15-ig 

tájékoztassák. Hozzáteszi, a kérdéskörrel a megyei közgyűlés hivatalát is 

megkeresték, tájékozódtak a megoldásról. Szeretné, ha a következő ülésen a 

részére elküldött, esetleges kártérítési igénnyel kapcsolatos állásfoglalást a 

testület tagjainak eljuttatnák írásban. Nem adták fel, hogy a felelősöket 

megtalálják ebben az ügyben, tájékoztatást fog adni róla. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

(Kiss Sándor visszaérkezik az ülésterembe) 
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 6 nem, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja 

Ózd Város Önkormányzatának 

14/2009.(X.2.) számú rendeletét 

a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.27.) számú 

rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő testülete – figyelembe véve az évközi 

központi intézkedéseket, a helyi önkormányzati döntéseket és az intézményi 

kezdeményezéseket – a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.27.) számú 

rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R.2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. §. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. (3) bekezdése 

alapján az önkormányzat az 1. számú melléklet szerinti új címrendet állapít meg.” 

 

2. § 

 

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „3. § (1)  Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. 

évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét 11.341.735 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 2009.  

évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 12.083.753 E Ft-ban 

állapítja meg. 
  
        (2)  A költségvetési kiadások (1) bekezdésében megállapított főösszegének  

intézményenkénti  és  előirányzat-csoportonkénti  részletezését  a  

4. számú melléklet tartalmazza. 

a.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított kiadásainak 

előirányzata   7.951.577 E Ft , melyből 14.898 E Ft az általános 

tartalék, 6.237 E Ft a lakóterületi céltartalék és 1.278 E Ft a pályázati 

céltartalék összege. A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. 

számú melléklet tartalmazza. 
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b.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a 

felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás módosított előirányzata  

2.980.881 E Ft. 

 A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza. 

c.) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 

307.872 E Ft, a beruházási kiadások módosított előirányzata 

1.393.422 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését 

a 8. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. 

d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi módosított bevételi 

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

tartalmazzák. 

e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő 

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 2009. évi módosított létszámkeretét a 4/b. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat 2009. 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 2009. 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 742.018 E Ft 

működési költségvetési hiány. 

(2)  Az 5. § (1) bekezdése szerinti működési hiányt a Képviselő-testület az OTP 

Bank Nyrt.-től történő – legfeljebb 745.000 E Ft összegű – rövid lejáratú 

folyószámla hitel felvételével finanszírozza.  

(3)  A Képviselő-testület a hitel és kamatának fedezeteként a kötvényből 

származó forrásból lekötött betétből 835.000 E Ft lekötött betétet ajánl fel 

biztosítékként. 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, egyidejűleg a R. 6. §-a hatályát veszti. 
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5.) napirend 

 

Tájékoztató Ózd város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Boda István elmondja, az előterjesztés részeit már megvitatták, következményeit 

megbeszélték. A működési bevételek-kiadások arányosan teljesültek az I. 

félévben, a fejlesztéseket tekintve pedig egy csomó dolog nincs benne. A 

Pénzügyi Bizottság támogatja elfogadását. 
 

Fazekas Zoltán ismerteti, a Közrendvédelmi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadását támogatja. 

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság egyhangúlag 

támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Kovács Béla ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság egy ellenszavazattal 

támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

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

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 nem, 4 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

128/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató Ózd város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

A Képviselő-testület az ÓZD város 2009. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

6.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 122/KH/2004.(VI.24.) számú határozatával 

elfogadott és többször módosított Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül 

helyezésére, új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására 

 

Boda István elmondja, hosszas előkészítő munkát folytattak a Közbeszerzési 

Szabályzat pontosítását illetően. Megpróbálták kezelni a megváltozott törvényi 

háttért, a korábbi felvetéseket, számvevőszéki és más problémákat. A Szabályzat 

szerint kétfelé választják a munkavégzést, lesz egy közbeszerzést előkészítő 

bizottság, amely a szakmai munkát és lesz egy  bíráló bizottság, amely a 
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végleges döntéseket hozza meg. A Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és –

üzemeltetési Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság javasolja 

módosítani a Közbeszerzési Szabályzat 4.2.4. pontjának első mondatát az 

alábbiak szerint: „A BB munkáját ülésein végzi, melyen meghívottként, 

szavazati jog nélkül részt vesz a KEB elnöke vagy titkára.”. A módosítás azt 

igyekszik áthidalni, hogy a szakmai vitának hozzáértő embere ott legyen a 

bizottságban, aki többnyire a bizottság titkára lesz, így a közbeszerzési vonal is 

lefedésre kerül ezzel. A Bizottságok a módosítással együtt javasolják a 

szabályzat elfogadását. 

 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

129/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata 122/KH/2004.(VI.24.) számú határozatával 

elfogadott és többször módosított Közbeszerzési Szabályzatának 

hatályon kívül helyezése, új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

1.  A Képviselő-testült Ózd Város Önkormányzatának 122/KH/2004.(VI.24.) 

számú határozatával elfogadott és többször módosított Közbeszerzési 

Szabályzatát 2009. október 1. napjával hatályon kívül helyezi azzal, hogy 

rendelkezéseit az azt megelőzően indult, folyamatban lévő közbeszerzési 

eljárásokra alkalmazni kell. 

 

 Felelős: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 Határidő: értelemszerűen 

 

2. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatát 2009. október 2-ai hatályba lépéssel elfogadja. 

 

 Felelős: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 Határidő: 2009. október 2. 
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Melléklet 

 
Ózd Város Önkormányzata 

 

Közbeszerzési Szabályzat 

 
 

 

Hatályos: 2009. október 2-től 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 

2. Támogatással kapcsolatos szabályok  

3. Éves összesített közbeszerzési terv 

4. Éves statisztikai összegzés 

 

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése 

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

3. Az ajánlatok felbontása 

4. A Közbeszerzési Előkészítő Bizottság és a Bírálóbizottság 

5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok értékelése 

6. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 

7. Eredményhirdetés 

8. Szerződéskötés és a szerződés módosítása 

9. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 

 

III. A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK, FELELŐSSÉGI 

REND 

 

1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel 

kapcsolatos szabályok 

2. A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok 

3. A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

4. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje 

5. Belső ellenőrzés 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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FÜGGELÉKEK 

 

1.  Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

2/A. A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja (Az ajánlatok érvényességének 

megállapítása) 

2/B. A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja  

  (Az érvényes ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat  

 bírálati szempontja esetében) 

2/C. A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja  

  (Az érvényes ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 bírálati szempontja esetében) 

3. Közbeszerzési értékhatárok 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása 

átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a 

közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. § -ában meghatározott 

kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával 

kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 

 

 A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Ózd Város Önkormányzatának, valamint 

Polgármesteri Hivatalának a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás 

megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira 

(továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire), továbbá tervpályázati eljárásaira terjed ki. 

 

2. Támogatással kapcsolatos szabályok  

 

2.1. Ha támogatásra irányuló igény kerül benyújtásra, az igény elbírálása előtt, illetőleg a 

támogatási szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás megindítható, azonban 

erre a körülményre az ajánlattevők figyelmét a hirdetményben fel kell hívni. 

 

2.2.Ha a támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, úgy a Kbt. erre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. Éves összesített közbeszerzési terv 

 

3.1.Az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév április 

15. napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembe vételével, el kell készíteni az 

önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét. A tervet a Jogi, Képviselő-testületi és 

Kistérségi Osztály (továbbiakban: JKKO)  készíti elő és a Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

3.2.Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell: 

 a tervezett közbeszerzési eljárásokat, 
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 a közbeszerzések becsült értékét (ÁFA nélkül), 

 a közbeszerzési eljárás eljárási rendjét, 

 a közbeszerzés pénzügyi forrását, 

 a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontját, 

 

3.3.A közbeszerzési eljárás általában az éves összesített közbeszerzési terv alapján – 

kivételes, indokolt esetben a tervtől eltérően is – indítható. A tervben nem szereplő, vagy 

a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen igény, vagy 

változás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát 

is.  

 

3.4.A módosított közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

3.5 A közbeszerzési terv - a Kbt. 5. § (1) – (2) bekezdés szerint - nyilvános. A közbeszerzési 

tervet és annak módosításait – 5 munkanapon belül- az Önkormányzat honlapján közzé 

kell tenni. A közzétételről a JKKO gondoskodik A közbeszerzési tervnek a honlapon a 

tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell 

elérhetőnek lennie. 

 

3.6. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A megőrzésről a JKKO 

gondoskodik. 

 

4. Éves statisztikai összegzés 

 

A JKKO az éves közbeszerzésekről a Kbt. 16.§-a alapján külön jogszabályban meghatározott 

minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év 

május 31. napjáig megküld a Közbeszerzések Tanácsának.  

 

II.  

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSANAK SZABÁLYAI  

 

 

1 A közbeszerzési eljárás előkészítése 

 

1.1.A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a Közbeszerzési Előkészítő Bizottság 

(továbbiakban KEB) dönt az állandó bizottsági tagok esetleges külső szakértővel való 

kiegészítéséről, az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, 

szervezetek, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásáról.  

 

1.2.A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az 

ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, 

illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a 

közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell 

rendelkezniük. 

 

1.3.A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a 

közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő 

hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. Az Európai Unióból származó forrásból 

támogatott, közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a 

közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. 
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1.4.A részvételi/ajánlati felhívás tervezetét megbízott külső szervezet (továbbiakban: 

megbízott szakértő) igénybe vétele esetén a megbízott szakértő készíti el, a KEB 

bevonásával. Egyéb esetben a tervezetet a JKKO készíti elő, de a KEB tagjait az 

előkészítésbe ekkor is be kell vonni. 

 

1.5.Az elkészült felhívásokat a Bírálóbizottság (továbbiakban: BB) hagyja jóvá.  

 

1.6.A Kbt. 6§ (2) bekezdés szerint az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a 

polgármester által kijelölt közbeszerzési szakértő igazolja.  

 

1.7.Ha a részvételi határidő, illetve az ajánlati határidő letelte előtt a felhívás módosítása 

szükségessé válik, úgy a megbízott szakértő/ JKKO által előkészített módosított 

hirdetményt a BB hagyja jóvá.  

 

1.8.A megbízott szakértő feladatát írásos szerződésben egyértelműen rögzíteni kell.  

 

 

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 

2.1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a megbízott szakértő, ennek hiányában a JKKO 

feladata.  

 

2.2. A megbízott szakértő/ JKKO feladata: 

- a beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló 

körülményeknek a figyelembe vételével javaslatot tesz az alkalmazni kívánt 

közbeszerzési eljárás fajtájára, 

- a konkrét eljárás előkészítése során a részvételi/ajánlati felhívás és az ahhoz 

kapcsolódó dokumentáció összeállításában való közbeszerzési szakmai részvétel, a 

KEB-el együttműködve, 

- a BB jóváhagyását követően intézkedik a hirdetmények közzétételéről, 

megküldéséről, 

- a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja, 

- az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett 

szakterülettel folytatott egyeztetést követően megküldi a válaszokat, 

- előkészíti az ajánlatok értékelését és közbeszerzési szakmai segítséget nyújt a KEB, 

valamint a BB munkájához 

 

3. Az ajánlatok felbontása 

 

3.1. Az ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátását a KEB végzi. A megbízott 

szakértő, ennek hiányában a JKKO feladata és felelőssége a részvételi jelentkezések és 

az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási eljáráson 

történő ismertetése. 

  

3.2. A megbízott szakértő/ JKKO feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson 

elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn 

belül valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése. A 

bontási jegyzőkönyvet 5 napon belül meg kell küldeni a BB tagjai részére is. 
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4. A Közbeszerzési Előkészítő Bizottság és a Bírálóbizottság  

 

4.1 Az ajánlatok minősítésre, bírálatra történő előkészítését a KEB végzi. 

 

4.1.1. A KEB állandó tagjai: 

 

— Ózd Város jegyzője 

— Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály vezetője 

— Pénzügyi Osztály vezetője 

— Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője 

— Ózdinvest Kft ügyvezetője 

 

4.1.2. Speciális szakértelmet igénylő esetben a polgármester által kijelölt, megfelelő 

szakértelemmel rendelkező személy is részt vehet a bizottság munkájában. 

 

4.1.3. A KEB munkáját ülésein végzi, melyről emlékeztető készül. Adminisztratív feladatait 

a megbízott szakértő, ennek hiányában a JKKO látja el. A KEB ülését úgy kell 

összehívni, hogy arról a tagok legkésőbb az ülést megelőző munkanapon tudomást 

szerezzenek. 

 

4.1.4. A KEB tagjai közül elnököt választ. A KEB akkor határozatképes, ha tagjainak 

többsége jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség 

esetén az Elnök szavazata dönt. 

 

4.1.1 Az ajánlatok elbírálását a BB végzi 

 

4.2.1. A BB állandó tagjai: 

 

— Pénzügyi Bizottság Elnöke 

— Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke 

— Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság Elnöke 

— Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Elnöke 

— Képviselő-testület egyedi határozatával megválasztott önkormányzati képviselő 

 

4.2.2. Speciális szakértelmet igénylő esetben a polgármester a BB-be további tagokat 

delegálhat. A delegált tagok szavazati joggal nem rendelkeznek. 

 

4.2.3. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében a BB 

összetételére az irányadó külön jogszabály rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni 

kell. 

 

4.2.4. A BB munkáját ülésein végzi, melyen meghívottként, szavazati jog nélkül részt vesz a 

KEB elnöke vagy titkára. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv 

elkészítéséért a megbízott szakértő, ennek hiányában a JKKO felel. A jegyzőkönyvhöz 

mellékelni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait is. A BB ülésére az írásos 

meghívót elektronikus úton kell kiküldeni úgy, hogy azt a tagok az ülés előtt legalább 

3 nappal megkapják. 
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4.2.5. A BB tagjai közül elnököt választ. A BB akkor határozatképes, ha tagjainak többsége 

jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az 

Elnök szavazata dönt.  

 

4.3. A KEB és a BB tagjainak díjazása 

 

 A KEB és a BB állandó tagjait havi tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke a 

 köztisztviselői illetményalap 2,5-szerese. A polgármester díjazás szempontjából a 

 BB tagokkal egy elbírálás alá esik. 

 

5. A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelése 

 

5.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a megbízott szakértő, 

ennek  hiányában a JKKO a KEB-el együttműködve elvégzi a részvételi 

jelentkezések/ajánlatok  tartalmi és formai ellenőrzését, továbbá annak 

vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a  felhívásban, a dokumentációban és a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

5.2. A megbízott szakértő/ JKKO a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre 

 jelentkező/ajánlattevő számára azonos feltételekkel – a Kbt. rendelkezései szerint – 

 gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításáról, és annak megküldéséről.  

 

5.3. A megbízott szakértő/ JKKO a KEB-el együttműködve gondoskodik a hiánypótlási 

 felhívás alapján beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről. 

 

5.4. Tárgyalásos eljárás esetén a KEB feladata a tárgyalások lefolytatása az 

ajánlattevőkkel. A  tárgyalás levezetéséről a megbízott szakértő/ JKKO 

gondoskodik. A tárgyalás során elhangzottakról a megbízott szakértő/ JKKO 

jegyzőkönyvet köteles kiállítani. 

 

5.5. A KEB a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról – a megbízott szakértő/ JKKO 

bevonásával - részletes összefoglaló értékelő anyagot köteles készíteni, amely 

tartalmazza  a BB részére a döntési javaslatot az egyes részvételre 

jelentkezők/ajánlattevők  alkalmasságára, a részvételi jelentkezések/ajánlatok 

érvényességére, az eljárás  eredményére illetőleg eredménytelenségére, illetve az 

eljárás nyertesének személyére. 

 

5.6. A megbízott szakértő/ JKKO köteles a részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt írásban 

tájékoztatni a kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 

megállapításáról, részvételi jelentkezésének/ ajánlatának a 114.§ (1)/ 88. § (1) 

bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 

indokáról, a BB döntését követő öt napon belül. 

 

5.7. Ha a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra a részvételi jelentkezéseket, 

illetve  ajánlatokat elbírálni nem lehet, a polgármester – a KEB javaslata alapján – a 

rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja. 

 

5.8. Az elbírálási határidő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás 

megküldéséről, továbbá ha szükséges, az ajánlattevők ajánlati kötöttsége fenntartására 

vonatkozó nyilatkozatának bekéréséről a megbízott szakértő/JKKO gondoskodik. 
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6. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

6.1. Az eljárás lezárásáról, egyes részvételre jelentkezők/ ajánlattevők alkalmasságáról és a 

részvételre jelentkezések/ ajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményéről illetve 

eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a BB javaslata alapján a 

polgármester/ Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések tekintetében a 

Képviselő-testület dönt. 

 

6.2. A megbízott szakértő, ennek hiányában a JKKO az ajánlatok és részvételi 

jelentkezések  értékeléséről a döntéshozó részére az ajánlatok értékelését követő 3 

napon belül döntéshozatali jegyzőkönyvet készít, melyet a BB elnöke terjeszt elő a 

döntéshozó részére. 

 

7. Eredményhirdetés 

 

7.1. A megbízott szakértő, ennek hiányában a JKKO köteles az eljárást lezáró döntés alapján 

elkészíteni a jogszabályban meghatározott minta szerinti összegezést, a kizárásról, az 

érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli tájékoztatót, és azokat a Kbt.-ben előírtak 

szerint kézbesíteni a részvételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők részére. 

 

7.2. A megbízott szakértő/ JKKO köteles gondoskodni az eljárás eredményének 

kihirdetéséről és az eljárás eredményhirdetésén elhangzottak jegyzőkönyvezéséről. 

 

7.3. Az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről szóló tájékoztatót a megbízott 

szakértő/ JKKO készíti el, és gondoskodik annak a Kbt.-ben előírtak szerinti 

hirdetményi megjelentetéséről. 

 

8. Szerződéskötés és a szerződés módosítása 

 

8.1. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére (továbbiakban: 

közbeszerzési szerződés) a Kbt. előírásai szerint – a döntéshozó eljárást lezáró 

döntésének megfelelően – kerülhet sor. 

 

8.2. A közbeszerzési szerződést a megbízott szakértő, ennek hiányában a JKKO készíti elő, 

az érintett osztályok bevonásával. A közbeszerzési szerződést a polgármester írja alá. 

 

8.3. A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 303.§-ában meghatározott okból 

kezdeményezhető. A közbeszerzési szerződés módosításának előkészítése a megbízott 

szakértő, ennek hiányában az Önkormányzat/ Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti 

egységének feladata.  

 

8.4. Amennyiben közbeszerzési szerződés módosítására/ teljesülésére/ részteljesülésére 

kerül sor, az Önkormányzat/ Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a 

dokumentumok egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a JKKO részére, mely 

gondoskodik annak Kbt.-ben előírtak szerinti hirdetményi megjelentetéséről. 

 

9.  A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 

 

 A Kbt. 17/C § szerinti adatoknak az Önkormányzat honlapján határidőben történő 

közzétételéről a JKKO gondoskodik. 
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III.  

A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,  

FELELŐSSÉGI REND 

 

 

1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel 

kapcsolatos szabályok 

 

1.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső 

ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell 

kitöltenie.  

 

1.2. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak 

dokumentumaival együtt kell nyilvántartani. 

 

2. A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok 

 

2.1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásait érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 

indult jogorvoslati eljárásról a jegyző legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 

munkanapon belül köteles a polgármestert tájékoztatni. 

 

2.2. Megbízott szakértő igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési 

döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az ajánlatkérő képviselete a megbízott 

szakértő feladata, egyéb esetben az önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban 

a jegyző javaslatára a polgármester dönt. 

 

3. A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

 

3.1.A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a 

szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 

lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Az 

iratok megőrzésért a JKKO felelős. 

 

3.2. Az eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs 

 kötelezettség a megbízott szakértőt, ennek hiányában a JKKO-t terheli. 

 

4. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje 

 

4.1. A döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott eljárást, illetve 

részvételi szakaszt lezáró döntésért.  

 

4.2.A KEB tagjai együttesen felelnek az önkormányzat jelen szabályzatban foglalt 

feladatának, e szabályzatnak, valamint a Kbt-nek és a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő teljesítéséért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, 

továbbá a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért. 
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4.3. A BB tagjai együttesen felelnek a Kbt. 8.§ (3) bekezdésében meghatározott és egyetértő 

szavazatukkal támogatott bizottsági döntésért, valamint javaslatért.  

 

4.4 Megbízott szakértő felkérése esetén a szervezet vezetője, illetve az általa 

témafelelősként kijelölt személy felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért.   

 

4.5. A közbeszerzési eljárásban közreműködő megbízott külső személy vagy szervezet felel 

minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve az abból származó kár, 

költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem tartása folytán 

keletkezik. 

 

4.6. A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása 

csak felróhatóságon alapulhat. 

 

4.7. Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi 

rend alapján konkrét személlyel szemben – kivéve a 4.8. pontban megjelölteket – bírság 

kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az önkormányzat átvállalja. Ha a 

felróható magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen 

eljárások lefolytatásától nem lehet eltekinteni. 

 

4.8.A közbeszerzési eljárás során közreműködő szaktanácsadó, megbízott szakértő, illetve a 

közbeszerzési eljárásban közreműködő megbízott külső személy vagy szervezet az általa 

konkrét közbeszerzési eljárásban okozott károkért a polgári jog szabályai alapján felel. 

Erre vonatkozóan a szaktanácsadóval, a megbízott szakértővel, illetve a közbeszerzési 

eljárásban közreműködő megbízott külső személlyel vagy szervezettel a feladat ellátására 

kötött szerződésben rendelkezni kell. 

 

5. Belső ellenőrzés 

 

5.1. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának – a 

Kbt. és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti – szabályszerűségét a belső ellenőrzés 

rendszerében kell ellenőrizni. A közbeszerzési eljárások törvényességi és szakszerűségi 

ellenőrzéséért a jegyző felel.  

 

5.2. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a belső ellenőrzés keretében évente tételesen 

ellenőrizni kell, amely kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az 

elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések 

megkötésére, módosítására és teljesítésére.  

 

5.3. A polgármester a belső ellenőrzés megállapításait figyelembe véve minden év június 30-

ig tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.  
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Szabályzat 2009. október 2. napján lép hatályba.  

 

Rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzésekre, valamint az annak 

alapján megkötött közbeszerzési szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni. 

 

Ózd, 2009. október 1. 

 

Benedek Mihály          Dr. Almási Csaba 

  polgármester          jegyző 

 

Záradék: 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete ........................... sz. határozatával hatályon 

kívül helyezte a 122//KH/2004. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzatát és annak 191/SzÜ38/KH/2005(III.1.); 171/KH/2005.(VII.26.); 

192/SzÜ.9/KH/2007.(I.23.) valamint 226/KH/2008.(IX.30.) számú határozataival elfogadott 

módosításait, és elfogadta a jelen Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

FÜGGELÉKEK 

1.sz. függelék 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI  

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ……………………..., (anyja neve: ……………….., szül: …………………....) 

……………………………………... szám alatti lakos, Ózd Város Önkormányzata/ Ózd 

Város Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő által kiírt ………………………………… 

tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mint az eljárásba bevont 

személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény 10. §-ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn, vagyis: 

a) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző érdekelt gazdálkodó 

szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok; 

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő-bizottságának tagja 

nem vagyok; 

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem; 

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója nem vagyok. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott 

információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény 73. §-ának (1) bekezdésében meghatározott üzleti titkokat megőrzöm. 

 

, ………… év ……………………… hó ……… nap 

 

 

 

 

………………………………… 

        aláírás            



104 

 

2/A sz. függelék 

A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja 

(Az ajánlatok érvényességének megállapítása) 

 

Nem kötelező minta 

 

Tárgy:          „……………………………………………………………………………..….” 

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő /TED ………………….. számában  

…………. számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata 

 

Ajánlattevő neve, székhelye 

 

Értékelés 

 Érvényesség 

Kizáró okok 
Alkalmassági 

követelmények 
Formai értékelés 

1. 

 

megfelel / nem felel meg 

 

megfelel / nem felel meg megfelel / nem felel meg 
az ajánlat 

 érvényes / érvénytelen 

2. 

 

megfelel / nem felel meg 

 

megfelel / nem felel meg megfelel / nem felel meg 
az ajánlat 

 érvényes / érvénytelen 

      3. 

 

megfelel / nem felel meg 

 

megfelel / nem felel meg 
 

megfelel / nem felel meg 

az ajánlat 

 érvényes / érvénytelen 

 

 

, ………. év ………………… hó …… nap 

 

 

                                                                                       ……………………………………. 

                                                                                                     Bírálóbizottság tagja 
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2/B  sz. függelék 

Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja 

(Az érvényes ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetében) 

Nem kötelező minta 

 

Tárgy:          „……………………………………………………………………………..….” 

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő /TED ………………….. számában …………. számon megjelent hirdetménnyel megindított 

közbeszerzési eljárás bírálata 

 

Érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: 

1. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

2. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

3. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

…. 

 

Az érvényes ajánlatok szakmai értékelése az alábbi részszempontok, pont- és súlyszámok alkalmazásával történt: 

 

1. részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…) 

2. részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…) 

3. részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…) 

… 

 

1. sz. ajánlattevő: 

Az elbírálás 

részszempontjai 
Vállalás Értékelési pontszám 

A részszempontok 

súlyszámai 

Értékelési pontszám 

és súlyszám szorzata 

     

     

     

A szorzatok összege - - -  
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2. sz. ajánlattevő: 

Az elbírálás 

részszempontjai 
Vállalás Értékelési pontszám 

A részszempontok 

súlyszámai 

Értékelési pontszám 

és súlyszám szorzata 

     

     

     

A szorzatok összege - - -  

 

3. sz. ajánlattevő: 

Az elbírálás 

részszempontjai 
Vállalás Értékelési pontszám 

A részszempontok 

súlyszámai 

Értékelési pontszám 

és súlyszám szorzata 

     

     

     

A szorzatok összege - - -  

 

 

Indokolás: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:  

 

a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………... 

ajánlattevő adta, 

 

b.) a második legkedvezőbb ajánlatot ………………………………………………………….. 

ajánlattevő adta. 

 

 

, ……… év ………………….. hó …….. nap 

 

 

                                                                                       ……………………………………. 

                                                                                                     Bírálóbizottság tagja 
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2/C  sz. függelék 

Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja 

(Az érvényes ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja esetében) 

Nem kötelező minta 

 

Tárgy:          „……………………………………………………………………………..….” 

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő /TED ………………….. számában 

 …………. számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata 

 

Érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: 

 

1. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

 Vállalás:……………………………… 

 

2. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

 Vállalás:……………………………… 

 

3. ………………………………………… (székhely: …………………………………) 

 Vállalás:……………………………… 

 

A beérkezett ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja. 

 

Indokolás: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:  

 

a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………... 

ajánlattevő adta, 

 

b.) a második legkedvezőbb ajánlatot ………………………………………………………….. 

ajánlattevő adta. 

 

 

, ……… év ………………….. hó …….. nap 

 

 

                                                                                       ……………………………………. 

                                                                                                     Bírálóbizottság tagja 
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                        3.  sz. függelék 

 

Közbeszerzési értékhatárok 

 

                         -ig, ezer Ft-ban 

Év 

Árubeszerzés Beruházás Szolgáltatás 

Kb. 

nélkül Nemzeti Közösségi 

Kb. 

nélkül Nemzeti Közösségi 

Kb. 

nélkül Nemzeti Közösségi 

                  

2009. 

április 1- 

december 

31-ig 

8 000  53 012  fölötte 15 000 1 325 306 fölötte 8 000 53 012 fölötte 

9 600  63 615 fölötte 18 000 1 590 367 fölötte 9 600 63 615 fölötte 

           

           

         Nettó összeg  

           

         

Bruttó összeg  

(ÁFA-val) 
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7.) napirend 

 

Javaslat a TÁMOP 3.4.3-08/2. Iskolai Tehetséggondozás című pályázat 

benyújtására 

 

Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag 

támogatja az előterjesztés elfogadását. Tudomása szerint a térségi 

tehetségfejlesztő központ pályázatával kapcsolatban a polgármester újabb 

információval rendelkezik. Kéri ismertesse ezt az ülésen. 

 

Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

megállapította, hogy jó olyan üdítő kivételeket is látni a sok nehéz döntés között, 

amely tehetségfejlesztéssel foglalkozik. A Bizottság támogatja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, a tegnapi nap folyamán a NORDA-tól 

elektronikus úton és faxon is megküldték, hogy a regionális fejlesztési tanács 

támogatásra alkalmasnak ítélte „Az Ózd városában nívós településközpont 

kialakítása, városi közösségi funkciók erősítése és bővítése a Vasvár út 56. 

épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése, vállalkozók 

bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése” című pályázatot. 

Ezt 680.816 E Ft-tal támogatta a NORDA. Ez mintegy 80 %-os támogatást 

jelent, mert az összes elszámolható költség 856.667 E Ft lesz. A pályázat 

keretében a Vasvár Úti Általános Iskola egyik telephelyeként kerül 

megvalósításra és felújításra a tehetséggondozó decentrum a Vasvár út 56. szám 

alatti épületben. A levél tartalma alapján azt tudja prognosztizálni, hogy a 

támogatási szerződés megkötésére november hónap közepén kerülhet sor, a 

közbeszerzési eljárások, stb. február hónapig lefolytathatóak  lesznek és az 

időjárás függvényében a munkálatok elkezdődhetnek. A Vasvár Úti Általános 

Iskolában megrendezett konferencián is elmondta, reményeik szerint a 

munkálatok ütemezését sikerül úgy sorrendbe rakni, hogy jövő év 

szeptemberében elkezdődhet az oktatás a tehetséggondozó központban. 

 

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

 

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

hozza: 
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130/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: A TÁMOP 3.4.3-08/2. Iskolai Tehetséggondozás című pályázat 

benyújtása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a TÁMOP 3.4.3-08/2. Iskolai Tehetséggondozás című 

pályázat benyújtását támogatja. 

 

 Felelős: Polgármester 

    OMSO vezetője 

 Határidő: 2009. október 5. 

 

2. Ózd Város Önkormányzata – mint fenntartó – nyilatkozik, hogy a támogatott 

projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, programokat a 

projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. (Támogatott 

versenyek esetében a fejlesztett, kialakított versenyek 3 éven keresztül, 

illetve időszakosan megvalósuló megrendezése jelenti a fenntartási 

kötelezettséget. Az egyéni fejlesztési programokra, mentorálásra vonatkozó 

fenntartási kötelezettség minimum 3 évre vonatkozó fenntartási kötelezettség 

minimum 3 évre vonatkozik.) 

 

 Felelős: Polgármester 

    OMSO vezetője 

 Határidő: értelemszerűen 

 

8.) napirend 

 

Javaslat az egészségügyi közfeladat ellátás működtetésbe adására vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés módosítására 

 

Benedek Mihály elmondja, valamennyiük előtt közismertek az egészségügyi 

finanszírozás anomáliái. Úgy ítéli meg, el nem fogadható változások 

következtek be, amelyek nehezítették az önkormányzat tulajdonában lévő, 

Medcenter Kft által üzemeltetett ózdi Almási Balogh Pál Kórház működését is. 

Júliusban kezdődtek meg az egyeztetések az üzemeltetővel és képviselőjével, 

illetve a kórház menedzsmentjével. A kollégák sok időt és energiát fordítottak 

arra, hogy a Képvielő-testület elé olyan javaslat kerüljön, amely mindkét fél 

számára elfogadható. Megemlíti, a szóbeli ígéretnek - melyet jegyzőkönyv is 

megerősít -, eleget tettek, az érdekképviseletekkel a szükséges egyeztetést 

lefolytattak, ők elvi akadályát nem látják a módosításnak. Két lényeges pontja 
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van a javaslatnak. Az egyik, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő 

üzemeltetőnek segíteni tudjanak azzal, hogy a 70 M Ft megfizetését átütemezik 

2010. december 31-ig. Az azóta elhangzott vélemények alapján talán a 

megegyezés felé léptek a partnerek. A dr. Csiba Gábor főigazgató által 

elmondottakból tudja, hogy talán egyezség születik a kórházak és az 

egészségügyi kormányzat között. Ennek reményében kéri a testületet a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 

Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és megállapította, hogy az egészségügyi feladatok végrehajtása 

megnehezült, a Kórházon segíteni kell. A polgármester is elmondta, hogy az 

egyezség körvonalazódik. Reményei szerint 2010-ben nem lesz szükség hasonló 

átütemezésre, mert az önkormányzatnak nem lenne lehetősége a finanszírozási 

probléma támogatására. A bizottságok támogatják a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását 4 igen, 1 nem 

szavazattal támogatják. 

 

Nyerges Tibor felhívja a figyelmet, hogy az anyag készítéséhez képest egy 

teljesen más helyzetben vannak. A határozati javaslat 2.) pontja tartalmazza, 

hogy az egészségügyi finanszírozásban bekövetkező lényeges változás esetén 

vissza kell térni az 1.) pontban meghatározott díj ütemezésének áttekintésére. 

Akkor térjenek vissza rá, mert úgy néz ki, hogy a hiányzó összeg - amiért a 

kórházak harcoltak - a  rendelkezésükre áll, ezért az előterjesztés okafogyottá 

vált. Új helyzet van, új tárgyalásokat kell folytatni, új összegekben kell 

megállapodni, mert ez a 100 M Ft átütemezés arról szól, ami a legrosszabb 

verzió, vagyis hogyha semmiféle támogatás nem kerül a kórházak felé. Miután a 

helyzet megváltozónak látszik, az lenne a korrekt, ha nem tárgyalnák az 

anyagot. Új tárgyalásokat kellene lefolytatni és az önkormányzat érdekében azt 

az összeget, amit reálisnak tart az üzemeltető, kifizetnék az önkormányzat 

számára, mert elhangzott milyen nagymértékű a hiány a város költségvetésében 

és még a Bursa Hungarica-ra sem jut pénz. Javasolná megfontolásra, hogy 

ebben a teljesen új helyzetben az önkormányzat érdekeinek megfelelően 

járjanak el. Térjenek vissza a következő vagy azt követő ülésen a kérdésre. 

 

Benedek Mihály mint minden ügyben, egy kis higgadtságot kér ebben is. 

Reményei szerint a tárgyalások eredményre fognak vezetni és amíg a 

megállapodás nincs aláírva, addig nem kapkodná el a döntést. Biztos benne, ha  

a szerződést aláírják, akkor újra át kell tekinteni milyen hatással van az ózdi  

kórház járó- és fekvőbeteg-ellátására az új finanszírozás. Mostani helyzetben 
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nem a sajtóban megjelent híreknek, hanem a papírnak hisz. Nem szeretné, hogy 

elhamarkodott döntést hozzanak, mert azzal nehezítenék a kórház működését. 

Ha a megállapodások mindkét fél – kórházak és az egészségügyi kormányzat - 

részéről aláírásra kerülnek és az abban szereplő összeget átutalják, akkor 

foglalkozzanak a 2.) pontban meghatározottakkal. Kéri, ezt az előterjesztést 

annak reményében támogassa a testület, hogy a tárgyaló partnerek írásban 

tudják rögzíteni azt a megállapodást, amely kedvező változásokat hozhat a 

Medcenter Kft. finanszírozását illetően is. Kérdezi Nyerges Tibort, hogy 

módosító javaslatként hangzott-e el véleménye és ha igen, fenntartja-e azt. 

 

Nyerges Tibor úgy gondolja, mindketten ugyanazt mondták azzal a 

különbséggel, hogy egy hónapot várjanak vele. Azzal sem vesztenek semmit, ha 

várnak vele, sőt szerinte  sokkal alaposabban járnak el, így javaslatát fenntartja, 

szavazást kér. 

 

Benedek Mihály nem támogatja Nyerges Tibor javaslatát, mert a kórház és az 

ott dolgozók veszítenek ezzel az egy hónappal is. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 14 nem, 1 tartózkodás mellett a 

módosító javaslat elfogadását nem támogatja. 

 

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

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem, 5 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

131/KH/2009. (X. 1.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Az egészségügyi közfeladat ellátás működtetésbe adására vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egészségügyi közfeladat ellátás 

működtetésbe adásával kapcsolatos Vagyonkezelési Szerződés I. fejezet 7. 

pontjában a vagyonkezelői jog megszerzéséért fizetendő - 170 M Ft + Áfa - 

díj ütemezése módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 

2010. december 31.  100 M Ft + Áfa 

2011. december 31.    20 M Ft + Áfa 

2012. december 31.    50 M Ft + Áfa 
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2.)  Az egészségügyi finanszírozásban bekövetkező lényeges változás esetén 

vissza kell térni az 1. pontban meghatározott vagyonkezelői jog 

megszerzéséért fizetendő díj ütemezésének áttekintésére.  

 

3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egészségügyi közfeladat ellátás 

működtetésbe adásához a Vagyonkezelési Szerződés I. fejezet 36.ponja 

értelmében a kórházi szakrendelő rekonstrukciója miatt 1 186 264 121 Ft 

összegű beruházás, felújítás a határozat melléklete szerint vagyonkezelésre 

átadásra kerüljön a Medcenter Nonprofit Kft részére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési 

Szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős:  1-3 pontok vonatkozásában 

aláírásért: Polgármester 

szerződés módosítások előkészítéséért: PH Településfejl. és 

Stratégiai Osztály vezetője 

Határidő:   1,3 pontok vonatkozásában 2009. október 1.,  

        2. pont vonatkozásában értelemszerűen 

 

4.)   A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Almási Balogh Pál Kórház és 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Kórház kölcsönös 

telephelyei legyenek egymásnak. 

Ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Kórház (székhelye: 3526 

Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) telephelyet létesítsen a 3600 Ózd, Béke 

u. 1. sz. alatti Ózd, belterület 6906 hrsz-ú „kórház” megnevezésű 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon.  

A telephely használatát az Önkormányzat térítésmentesen, a Medcenter 

Nonprofit Kft-vel fennálló szerződés időtartama alatt biztosítja.  

 

Felelős: a hozzájárulás aláírásáért: Polgármester 

a hozzájárulás elkészítéséért: PH Településfejl. és Stratégiai Osztály 

vezetője 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

131/KH/2009 (X.1.) sz. határozat melléklete 

 
Vagyonkezelési szerződés 2. számú melléklete 

  

ÁÁTTAADDÁÁSS--ÁÁTTVVÉÉTTEELLII  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  

 

Amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd, 
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Városház tér 1.,képviseli: Benedek Mihály polgármester, adószáma: 15350088-

2-05, statisztikai azonosítója: 15350088-7511-321-05), mint az egészségügyi 

közszolgáltatás biztosítására kötelezett Önkormányzat (a továbbiakban Átadó),  

Másrészről a Medcenter Nonprofit Kft. (székhely: 4183 Kaba, Béke utca 

1.,képviseli: Varga Sándor ügyvezető, adószám: 13253497-2-09, statisztikai 

száma: 15253497-8621-113-09), mint Vagyonkezelő (továbbiakban Átvevő), 

között: 

 

Az Átadó 2009. március 6., illetve április 15-étől vagyonkezelésre átadja, az 

Átvevő vagyonkezelésre átveszi az Önkormányzat tulajdonát képező „kórházi” 

ingatlan rekonstrukciójával összefüggő beruházás, felújítás értékét az alábbiak 

szerint:  

 

Ssz. Megnevezés 
Bruttó érték 

(Ft) 
Forgalom-képesség 

1. 

Almási Balogh Pál Kórház 

Szakrendelő rekonstrukció 

(hrsz: 6906) 

Műszaki átadás: 2009. március 6. 

épület 1 152 078 699 
Korlátozottan 

forgalomképes 
építmény 21 763 154 

2. 

Almási Balogh Pál Kórház 

Szakrendelő rekonstrukció (hrsz: 

6906) 

Műszaki átadás: 2009. április 15. 

épület 1 792 268 
Korlátozottan 

Forgalomképes 
építmény 10 630 000 

ÖSSZESEN: 1 186 264 121  

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elengedhetetlen részét képezi a 2 db üzembe 

helyezési okmány és mellékletei. 

 

Ózd, 2009. október 1. 

 

 

 ..............................................   ................................................  
                  Átadó        Átvevő 

        Ózd Város Önkormányzata                                Medcenter Nonprofit Kft. 

                    képviseletében         képviseletében 

                   Benedek Mihály          Varga Sándor 

                     polgármester               ügyvezető 
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9.) napirend 

 

Javaslat a csökkentett összeggel támogatott CÉDE pályázat 83/KH/2009. 

(V.21.) számú határozatának módosítására 

 

Boda István elmondja, a CÉDE pályázat mögött többszáz fős közfoglalkoztatás, 

egy nagyon jól ütemezett közfoglalkoztatási terv és rengeteg megvalósult feladat 

van. Az első év tapasztalata alapján el lehet mondani, hogy soha ennyi munka 

nem készült el. Sok apró munka, amire pénz nem lett volna. A Pénzügyi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt egyhangúlag javasolja elfogadásra 

a Képviselő-testületnek.  

 

Strohmayer László távozik az ülésteremből. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

132/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: A csökkentett összeggel támogatott CÉDE pályázat 83/KH/2009.(V. 21.) 

számú határozatának módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a 83/KH/2009. (V.21.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 31/1/2009. (VII.31.) 

ÉMRFT határozata értelmében, csökkentett összegű, azaz 10 000 000 Ft-tal 

támogatott CÉDE pályázat az Önkormányzat által csökkentett műszaki 

tartalommal kerüljön megvalósításra. 

 

A pályázat tárgya: Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében 

történő felújításaihoz dologi kiadások biztosítása 

A fejlesztés megvalósulási helye(i):   Ózdi alsófokú oktatási intézmények 

Azonosító száma:   CÉDE e/ÉM/2009/244 
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A fejlesztés módosított forrásösszetétele: 

                  adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

2 261 582 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 10 000 000 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 12 261 582 

 

2.  A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt pályázat saját forrás 2 261 

582 Ft összegét Ózd Város Önkormányzatának a 2009. évi 

költségvetéséből biztosítja.  

 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat támogatási 

szerződésének aláírására.  

 

Felelős: 

 1-3. pont vonatkozásában:  

-  Polgármester 

- PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:   értelemszerűen 

 

10.) napirend 

 

Javaslat a 208/KH/2006.(X.12.) számú – Önkormányzati bizottságok elnökének 

és tagjainak megválasztása tárgyú - határozat módosítására 

 

Boda István elmondja, ismerik az érintett személyt, egy ülésükön már részt vett. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és azt egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 
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133/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: A 208/KH/2006.(X.12.) számú – Önkormányzati bizottságok elnökének 

és tagjainak megválasztása tárgyú - határozat módosítása  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy  

Szabó Ágnes Pénzügyi Bizottsági tagságáról 2009. október 1-jei 

hatállyal lemondott.  

A Képviselő-testület Szabó Ágnes eddigi munkáját elismeri és 

megköszöni. 

 

A Pénzügyi Bizottság tagjává 2009. október 2. napjától 

Csépányi Róbertet (született: Ózd, 1968. március 03, anyja neve: 

Kovács Mária, lakcíme: 3600 Ózd, Bolyki főút 40. 1/3.) 

megválasztja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Dr. Bárdos Balázs felkéri Csépányi Róbertet az eskü letételére. Kéri a 

jelenlévőket, álljanak fel.  

 

Csépányi Róbert az esküt letette, majd az esküokmányt aláírta. 

 

Dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 

polgármesternek. 

 

-.-.- 

 

A Képviselő-testület a 11.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, 

anyaga külön jegyzőkönyvben. 

 

-.-.- 

 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését dr. Bárdos Balázs 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 12) napirendi pont előterjesztője. 

 

12.) napirend 

 

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására 
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Szalári István elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési 

Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatta dr. Szemere Endre 

kinevezését 5 évre.  

 

Nagybalyi Géza hozzáteszi, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek 

dr. Szemere Endre kinevezését.  

 

Vitális István pontosítani kívánja, hogy a Pénzügyi Bizottság, a 

Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési 

Bizottság  együttes ülésén volt ellenszavazat és tartózkodás is. A Vízmű Kft. 

ügyvezető igazgatójának megválasztásakor is elmondták, hogy képviselő-

csoportjuk szerint pályáztatni kellett volna az állást. A Vízmű Kft. esetében 

mindenképpen kellett volna, mert teljesen új személy került megválasztásra. Ez 

esélyt adhatott volna több, fiatalabb, Ózdról elszármazott vagy Ózdon élő 

szakember számára, hogy az ügyvezetői állást megnyerhessék. Ez esetben 

annyiban különbözik a helyzet, hogy ugyanaz a személy kerül további 

kinevezésre. Az iskolaigazgatók esetében 5 évente mindig pályázat kiírására 

kerül sor, és a főszerkesztő megválasztásakor is érkezett be több pályázat. 

Mindenképpen kívánatosnak tartották volna az ÓZDSZOLG Kft. esetében, 

hogy pályázat kerüljön kiírásra. Ez teljesen független a jelenlegi ajánlattól, ez 

egy elvi kérdés. Könnyen lehet, hogy a jelenlegi ügyvezető igazgató egy 

pályáztatás esetén is komoly eséllyel indult volna, de esélyt sem adtak arra, 

hogy több pályázat érkezzen be. Nem értenek egyet jelen előterjesztéssel a 

pályáztatás hiánya miatt és nem fogják támogatni. 

 

Szalári István elnézést kér és elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen 2 

tartózkodás volt a Gazdaságfejlesztési Bizottság részéről, 2 tartózkodás a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság részéről, és egy ellenszavazat a 

Pénzügyi Bizottságtól. Véleményük szerint megadhatják a bizalmat Dr. 

Szemere Endrének, elismerik az öt éves munkáját és úgy érzik, hogy a 

folytatásra meg kell adni az esélyt. Nem biztos, hogy egy pályázaton jobb 

eséllyel tudtak volna bárkit az ÓZDSZOLG Kft. élére kinevezni. 

 

Zsolnai Piroska mint területi képviselő, elismerését fejezi ki dr. Szemere Endre 

felé, mert  rugalmasan és segítőkészen vett részt abban a munkában, ami 

adódott. Szeretne köszönetet mondani az iskolájuk átköltöztetésében nyújtott 

segítségért is. 

 

Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A Képviselő-testület 15 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozza:  
 

136/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

 

1.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j.) pontja és a 

24. § (1)-(2) bekezdés alapján 

 

Dr. Szemere Endrét 

(an.: Kaló F. Erzsébet; lakcíme: 3600 Ózd, Zalai út 6/2.) 

 

választja meg az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2009. 

november 1-től  2014. október 31-ig tartó időszakra. Az ügyvezető 

díjazását bruttó 530.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. november 01. 

 

2.)  Az 1.) pontban hozott döntés értelmében gondoskodni kell a társaság 

alapító okiratának módosításáról. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat 

módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

 Felelős:  Polgármester 

    ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2009. november 01. 

 

Dr. Bárdos Balázs gratulál dr. Szemere Endrének a kinevezéséhez és további 

jó munkát kíván neki.  

 

Dr. Szemere Endre megköszöni a bizalmat. Ígéretet tesz arra, hogy a 

következő években is folytatja ezt a munkát és továbbra is szeretni fogja Ózd 

városát.  
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Dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek 

Mihálynak. 

 

13.) napirend 

 

Javaslat az aljegyzői pályázat kiírására  

 

Dr. Almási Csaba a pályázati feltételekkel kapcsolatban elmondja, hogy milyen 

tényeket igyekezett figyelembe venni. Szerencsésnek tartja, ha az aljegyzői állás 

olyan személlyel van betöltve, aki állam- és jogtudományi végzettséggel, 

valamint önkormányzati igazgatási gyakorlattal rendelkezik. A közigazgatás 

nagyon széles terület, de maga az önkormányzati igazgatás egy olyan speciális 

terület, ahol szerencsés, ha a pályázónak ilyen gyakorlata van. Szerepel benne az 

önkormányzati igazgatási vezetői gyakorlat. Az időtartamok meghatározásánál 

szintén a 2008. évi pályázati tapasztalataiból indult ki. Két esetben is a pályázó 

azért nem felelt meg a feltételeknek, mert mind az önkormányzati igazgatási 

gyakorlat időtartama, mind a vezetői gyakorlat időtartama ennél magasabb volt. 

Ha lejjebb viszik ezt az időtartamot, akkor szélesebb merítési lehetőséget adnak, 

hogy többen beleférjenek a pályázati feltételekbe. Előnyként az angol, német 

vagy francia nyelvvizsgát is beírta feltételként, mert elképzelése, hogy a 

pályázók körét olyan generációból tudják kiválasztani, akinek valamilyen 

nyelvvizsgája van. Ez nem követelmény, csak előnyt jelent. Nem zárnak ki 

olyan – esetleg alkalmas – pályázót, aki nem rendelkezik nyelvvizsgával, de 

előnyként szükségesnek tartotta beleírni a pályázatba. A „közigallas.hu” 

honlapon fogják meghirdetni a pályázati felhívást. Korábban a Belügyi 

Közlönyben is megjelentették, de a határidők számításánál okozott csúszásokat. 

Itt egy megjelenés lesz és onnan számít az, hogy honnan indul a pályázat 

benyújtásának határideje és fix időpontot jelöltek meg (2009. november 15.). A 

pályázat beadásának szempontjából sokkal egyértelműbb, nyomonkövethetőbb.  

 

Bereczki Lászlóné elhagyja az üléstermet. 

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 

megvitatta és meghallgatták a Jegyző állásfoglalását a pályázati kiírásról, 

valamint figyelembe vették az elmúlt években lefolytatott pályázati eljárásokat 

és meghallgatásokat. Ennek alapján egyhangúlag javasolják a kiküldött anyag 

szerint a pályázat kiírását. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 



123 

 

137/KH/2009.(X.1.) számú határozat 

 

Tárgy:  Pályázat kiírása az aljegyzői állásra 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1) Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal aljegyzői állására pályázatot ír ki. 

A pályázat részletes feltételeit a határozati javaslat mellékletét képező 

pályázati felhívás tartalmazza. 

2) A pályázat véleményezésére az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot jelöli 

meg. 

3) A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ által működtetett közigallas.hu 

honlapon kell közzétenni. 

 

Felelős:  Ózd Város Jegyzője 

Határidő:  a pályázat elküldésére: értelemszerűen 

 

               Melléklet 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 pályázatot hirdet 

 

 Ózd Város Polgármesteri Hivatalánál 

(3600 Ózd, Városház tér 1.) 

 

aljegyzői állás betöltésére 

 

Pályázati feltételek: 

- állam- és jogtudományi doktori képesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 

- legalább 3 év önkormányzati igazgatási, valamint 

- legalább 1 év önkormányzati igazgatási vezetői gyakorlat, 

- büntetlen előélet, 

- magyar állampolgárság 

 

Előnyt jelent legalább egy középfokú „C” típusú idegen nyelvismeret (német, 

angol, francia). 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
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- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyző által hitelesített 

másolatát, 

- a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot, 

- a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket. 

 

A kinevezés – 3 hónap próbaidő kikötésével - határozatlan időre szól. Besorolás, 

illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 

módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat 

alapján történik. 

 

Az állás 2010. január 1. napjától tölthető be.  

 

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint vagyonnyilatkozat tétele. 

 

A pályázatokat  2009. november 15.  napjáig lehet benyújtani Ózd Város 

Jegyzőjéhez (3600 Ózd, Városház tér 1.). 

 

További felvilágosítást az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai 

osztályvezetőjétől a 48/574-115-ös telefonszámon lehet kérni. 

 

14.) napirend 

 

Javaslat a 2009. évi közvilágítási fejlesztési maradvány keret elosztására  

 

Boda István a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

amelyben még az szerepel, hogy a  3 M Ft felhasználása hogyan lesz teljes. 

Ebben két új dolog van, a Liget úton két oszlop megépítése és a Centeri temető 

igénye. Az ÓZDINVEST Kft. az összes kis közvilágítási igényt felmérte, de volt 

három nagyobb igény is. A három nagyobb igénnyel kapcsolatban javasolták, 

hogy 2010-ben térjenek vissza rá. Az apróbb igényeket teljeskörűen javasolják a 

bizottságok kielégíteni. A hármas bizottság javasolja a melléklet alábbi 

módosítását: 

 

A közvilágítás fejlesztésére összegyűjtött javaslatok és becsült költségeik 

 

– Katona J. és a Hajnóczy utak közötti futballpálya  

megvilágítására egy faoszlop és egy lámpatest kiépítése   250 E Ft 

– A Csákány utcában meglévő oszlopra egy lámpatest  

felszerelése            70 E Ft 

– A Bulcsu úti garázssoron meglévő oszlopra egy lámpatest 

felszerelése            70 E Ft 

– A Ráctag út 4.sz. előtti oszlopra egy lámpatest felszerelése         70 E Ft    
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– A Vásárhelyi és a Petőfi utakat összekötő gyalogos  

híd jobb megvilágítására a meglévő két oszlopra egy-egy 

irányított fényű lámpatest felszerelése     140 E Ft 

– A volt Ózd-alsó vasútállomás aluljárójának megvilágítására  

egy oszlop és egy lámpatest kiépítése     250 E Ft 

– A Szentsimon úton az iskola előtti oszlopra egy lámpatest  

felszerelése            70 E Ft 

– A Bornemissza és Krúdy utcák keresztezésében lévő  

oszlopra egy lámpatest felszerelése       70 E Ft 

– Deák út 122. sz. előtti meglévő oszlopra egy lámpatest  

felszerelése            70 E Ft 

– Somsályfő telep 6. sz. ház előtti meglévő oszlopra egy  

lámpatest felszerelése          70 E Ft 

– Baranyai út végén 1 db lámpatest felszerelése      70 E Ft 

Összesen:               1.200 E Ft 

Ennek megvalósításához szükséges forrást az Ózd városi ivóvízellátási 

infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére és fenntartható irányítása tárgyú 

pályázat elkészítéséhez biztosított 9.250 E Ft (rendelet-tervezet 9. sz. melléklet 

2. oldal) önerőből történő átcsoportosítással lehet biztosítani. Fenti javaslattal az 

összes apró igény kielégítésre kerülne és a hármas bizottság egyhangúlag 

támogatja.  

 

Benedek Mihály javasolja, hogy a Boda István által elmondottak kerüljenek 

bele a határozati javaslatba. Kéri, a módosítással  együtt szavazzanak a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza. 

 

138/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy : A 2009. évi közvilágítási fejlesztési maradvány keret elosztása  

  

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

sz. rendelet 6. § (8) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a fenti tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta : 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2009. évi közvilágítás  fejlesztésre 

rendelkezésre álló keretből a Liget út folytatásában két oszlop és oszloponként 

egy világítótest kerüljön kiépítésre, bruttó 580 E Ft költséggel, továbbá a centeri 

temetőben egy meglévő oszlopra egy fényvető kerüljön felszerelésre, melyre 

jelenleg  bruttó  60 E Ft áll rendelkezésre. A centeri temetőhöz a fényvető 

felszereléséhez még szükséges további forrás a Liget úti hálózatbővítés után, az 
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abból származó megtakarításból biztosítható. Ezt figyelembe véve a centeri 

temetőhöz  a fényvető felszerelésére csak a Liget úti hálózatbővítés után 

kerülhet sor.  

 

Felelős :  Ózdinvest Kft. ügyvezetője 

  PH Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  2009. december 31.  

Melléklet 

 

A közvilágítás fejlesztésére összegyűjtött javaslatok és becsült költségeik 

 

1. Katona J. és a Hajnóczy utak közötti futballpálya  

megvilágítására egy faoszlop és egy lámpatest kiépítése   250 E Ft 

2. A Csákány utcában meglévő oszlopra egy lámpatest  

felszerelése            70 E Ft 

3. A Bulcsu úti garázssoron meglévő oszlopra egy lámpatest 

felszerelése            70 E Ft 

4. A Ráctag út 4.sz. előtti oszlopra egy lámpatest felszerelése         70 E Ft    

5. A Vásárhelyi és a Petőfi utakat összekötő gyalogos  

híd jobb megvilágítására a meglévő két oszlopra egy-egy 

irányított fényű lámpatest felszerelése     140 E Ft 

6. A volt Ózd-alsó vasútállomás aluljárójának megvilágítására  

egy oszlop és egy lámpatest kiépítése     250 E Ft 

7. A Szentsimon úton az iskola előtti oszlopra egy lámpatest  

felszerelése            70 E Ft 

8. A Bornemissza és Krúdy utcák keresztezésében lévő  

oszlopra egy lámpatest felszerelése       70 E Ft 

9. Deák út 122. sz. előtti meglévő oszlopra egy lámpatest  

felszerelése            70 E Ft 

10. Somsályfő telep 6. sz. ház előtti meglévő oszlopra egy  

lámpatest felszerelése          70 E Ft 

11. Baranyai út végén 1 db lámpatest felszerelése      70 E Ft 

Összesen:               1.200 E Ft 

 

Ennek megvalósításához szükséges forrást az Ózd városi ivóvízellátási 

infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére és fenntartható irányítása tárgyú 

pályázat elkészítéséhez biztosított 9.250 E Ft (rendelet-tervezet 9. sz. melléklet 

2. oldal) önerőből történő átcsoportosítással lehet.  

 

15.) napirend 

 

Javaslat az Ózd, Uraj út 14. és Ózd, Uraj út 50. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanok szociális bérlakássá alakítására 
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Erdősi János elmondja, a Képviselő-testület júniusban hozott határozatot az 

Ózd, Uraj út 14. és 50. szám alatti ingatlanok szociális bérlakássá alakításának  

tárgyában. Az ÓZDINVEST Kft. megvizsgálta az átalakítás költségeit és óvatos 

becsléssel számolva 60 M Ft-ba kerülne a két épület átalakítása, ami 120-150 

éves megtérülést jelentene a jelenlegi bérleti díjakkal számolva. Ennek alapján a 

Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési 

és –üzemeltetési Bizottság egyhangú szavazással nem javasolja a szociális 

bérlakássá történő átalakítást.  

 

Tartó Lajos mint területi képviselő elmondja, a számok ismeretében egyetért a 

javaslattal. Hozzáteszi, talán ha a korábbi értékbecslések alkalmával nem 

miskolci, hanem ózdi vagy uraji árakat állapítottak volna meg, akkor már 

születhetett volna megoldás mind az Uraj út 14., mind az Uraj út 50. szám alatti 

ingatlan sorsának rendezésére. Azonban amikor az Uraj út 14. szám alatti 

ingatlanra 4,5 M Ft-os vételi ajánlat lett volna, akkor az értékbecslő annak 

értékét 7,5 M Ft-ban határozta meg. Természetesen annyiért nem kellett, 

véleménye szerint sem ér annyit. Az értékesítést és a bérbeadást tovább nehezíti, 

hogy az Uraj út 14. sz. alatt jelenleg is lakó van elhelyezve, az Uraj út 50. sz. 

alatt pedig a főépülettel össze van építve egy alacsonyabb épületsor, ahol egy 

jelenleg is működő posta van. Az Uraj út 14. szám alatti ingatlant az egyház adta 

vissza, mert nem tudtak vele mit kezdeni. Az Uraj út 50. sz. alatti ingatlan 

állapota egyre romlik, nem biztos, hogy a következő telet kibírja a tetőszerkezet. 

Hangsúlyozta, hogy az ingatlanok sorsáról nem szabad a helyi lakók 

véleményének megismerése nélkül eldönteni.  

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

139/KH/2009. (X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Az Ózd, Uraj út 14. és Ózd, Uraj út 50. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanok szociális bérlakássá alakítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az Uraj út 14. és az Uraj út 50. szám alatti ingatlanok 

szociális bérlakássá alakításához nem járul hozzá.  

Felkéri az ÓZDINVEST Kft-t, mint az ingatlanok üzemeltetőjét, illetve 

vagyonkezelőjét, hogy készítsen javaslatot az ingatlanok egyéb módon történő 
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hasznosítására. Az Önkormányzat a javaslat alapján dönt az ingatlanokkal 

kapcsolatos további intézkedésről. 

 

Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő:  2009. november 30. 

 

Kovácsné Keller Ildikó elhagyja az üléstermet. 

 

16.) napirend 

 

Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 2.) részére 

egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására 

 

Erdősi János elmondja, az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője kérte az 

Önkormányzattól egy hivatásos rendőrőrmester részére az Ózd, Árpád vezér út 

24/A. I/1. szám alatti másfél szobás, 38 m
2
-es komfortos lakás bérkijelölési 

jogát. A Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 éves 

időtartamra egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a bérlőkiválasztási 

jog megadását. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

140/KH/2009. (X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: Az Ózdi Rendőrkapitányság (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 2.) részére 

egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

1.)  A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság (3600 Ózd, Jászi Oszkár 

út 2. ) részére az Ózd, Árpád vezér út 24/A.1/1. ajtószám alatti, 1,5 szobás, 

38 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra 

– Konyha István  r. őrm. elhelyezésére - egyszeri bérlő-kiválasztási jogot 

biztosít az alábbi feltételekkel: 

a bérlő személyét és a bérbeadás időtartamát (legfeljebb 5 év) a bérlő-

kiválasztási jog jogosultja megjelölheti, 

a bérleti szerződés a bérlő-kiválasztási jog jogosultja és a bentlakó bérlő 

együttes kérelmére 5 évente hosszabbítható, amennyiben a bérlettel 

összefüggő tartozása nincs, 
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a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő – ennek hiányában a bérlő-

kiválasztási jog jogosultja – köteles a lakást rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, 

a lakás megüresedése esetén másik bérlő jelölése csak a Képviselő-testület 

újabb egyedi döntése alapján lehetséges.  

 

2.)  A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit KFT. ügyvezetőjét, 

hogy   a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg. 

 

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit  KFT. ügyvezetője 

Határidő: 2009. október 31. 

 

Kovácsné Keller Ildikó visszatér az ülésterembe. 

 

17.) napirend 

 

Javaslat az Alkotmány út 15. szám alatti ingatlan ingyenes használati jogának 

megszüntetésére és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhelyezésére az Árpád 

vezér út 20. sz. ingatlanba 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal 

javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

141/KH/2009.(X. 01.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Az Alkotmány út 15. szám alatti ingatlan ingyenes használati jogának 

megszüntetése és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhelyezése az 

Árpád vezér út 20. sz. ingatlanba 

 

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 

tulajdonát képező ózdi belterület 5193 helyrajzi számú, Ózd, Alkotmány út 

15. sz. alatti ingatlanra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos 

Központ Törzsszám: 636, 1125 Budapest XII., Szarvas G. utca 52. javára  a 

129/KH/1991. (VI. 4.) sz. határozatával bejegyzett ingyenes használati jog 
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törlését rendeli el, és a Szeretetszolgálat Ózdi telephelyének a fenti címen 

való megszűntetése iránt intézkedik. 

 

2.  Az Önkormányzat az Ózd, Alkotmány út 15. szám alatti ózdi belterület 

5193 hrsz-ú ingatlant az ÉMOP-2008-4.2.1/B-0011 azonosítószámú 

pályázatban foglaltak szerint „Harminc új bölcsődei férőhely kialakítása az 

Ózdi Kistérségben” célra kívánja hasznosítani. 

 

3.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Ózdi Szervezetének jövőbeli elhelyezésére az ózdi 

belterület 8359/1/A/10 helyrajzi számú, 3600 Ózd, Árpád vezér út 20. sz. 

alatti – társasházi ingatlanban lévő – egyéb önálló ingatlant 

térítésmentesen, határozatlan időre, óvadék megfizetése nélkül biztosítja a 

hozzá tartozó 57 m2 területű pinceszinti raktárral együtt.    

A térítésmentes bérbeadás ÁFA-fizetési kötelezettségét  - amely 2009. évi 

díjtételek figyelembevételével éves szinten 190.000 Ft - az Önkormányzat 

átvállalja és a tárgyévi költségvetésekben fedezetéről gondoskodik. 

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft.-t, mint az önkormányzati 

ingatlan kezelőjét, hogy a használatra vonatkozóan a megállapodást a 

19/2004. (IV. 15.) sz. önkormányzati rendelet előírásai szerint kösse meg. 

 

1.-3.) pontok vonatkozásában: 

Felelős: PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője 

 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

 Mustos Krisztina projektmenedzser 

Határidő: döntést követően azonnal, illetve értelemszerűen a pályázati 

határidőkhöz igazodva 

 

18.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft közötti  

2009. évi - városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás 

jóváhagyására 

 

Dr. Almási Csaba szerint a Megállapodás 13. pontját módosítani kellene.   

Mivel október 1-jén dönt a Képviselő-testület, a szerződés aláírásának időpontja 

október 1. Célszerű lenne úgy módosítani, hogy jelen megállapodást a 2009. 

költségvetési évre kell alkalmazni. Ez egy áthidaló megoldást jelentene, mivel a 

költségvetés után a testületnek dönteni kellett volna. Jelen pillanatban dönt, de a 

szerződésben foglaltak jelentős része már teljesedésbe ment.  

 

Szalári István közli, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi 
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Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a módosítással együtt 

elfogadásra a Képviselő-testület részére.  

 

Nagybalyi Géza hozzáteszi, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta 

az előterjesztést és azt egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület részére 

elfogadásra. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozza: 

 

142/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft közötti  

2009.évi - városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – 

Megállapodás jóváhagyása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.)  A határozat mellékletét képező Ózd Város Önkormányzata és az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft közötti 2009. évi - városüzemeltetési feladatok 

ellátására vonatkozó – Megállapodásban rögzítetteket elfogadja. 

 

2.)  Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 
142/KH/2009.(X.1.) sz. határozat melléklete 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

 

Amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 

1., képviseli: a polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 3600 Ózd, Zrínyi út 5., képviseli: az ügyvezető 

(továbbiakban: Kft) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy a Kft az alábbiakban  felsorolt  

feladatait a város üzemeltetése, ezen keresztül Ózd város lakossága közös 
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szükségleteinek kielégítése érdekében végzi. Ezen tevékenységeket a Kft 

elsődlegesen nem a bevétel és nyereség elérése érdekében folytatja, 

hanem alaptevékenységként és azt ellenértéknek nem minősülő 

önkormányzati támogatásból finanszírozza.  

  

2. A Kft a feladatai ellátásához szükséges vagyontárgyakat Ózd város 

Önkormányzatától kezelésre, üzemeltetésre a 

240/SZÜ.337/KH./1996.(XI.12.), valamint a 89/KH/2005.(IV.26.)  számú 

határozatokban foglaltak szerint 1996. december 31-ei és 2005.december 

31-ei fordulónappal felvett leltárak szerint térítési díj nélkül átvette.  Az 

üzemeltetésre átadott ingó és ingatlan vagyon összesítését az 1. sz. 

melléklet, az üzemeltetéshez szükséges ingatlanokat és tárgyi eszközöket 

a 2. sz. melléklet tartalmazza. A vagyon kezelésének, üzemeltetésének, 

illetve a vagyontárgyakkal ellátott városüzemeltetési feladatok 

finanszírozásának kötelezettsége a tulajdonos Önkormányzatot terheli. A 

vagyontárgyakkal ellátandó feladatok az Önkormányzat kötelezően és 

önként vállalt feladatai, melyeket ezen Megállapodás a továbbiakban 

tartalmaz. 

 

3. Az ellátandó feladatok  törvényi kötelezettség szerinti csoportosítása: 

 

3.1. Kötelezően ellátandó feladatok: 

- az Önkormányzat közigazgatási területén a közvilágítás és a 

lakossági közkutas ivóvíz ellátás biztosítása 

- helyi utak, járdák, parkolók, hidak üzemeltetése 

- köztisztasági feladatok ellátása 

- állategészségügyi szolgáltatás 

- csapadékvíz elvezetés, belvízrendezés 

            

3.2. Egyéb kommunális, városüzemeltetési feladatok: 

- parkok, zöldterületek ápolása, növényvédelem, játszóterek 

tisztántartása,  játszóeszközök karbantartása, pótlása, minősíttetése, 

- erdőgazdálkodási feladatok – ápolás, tűzvédelem, kitermelés, 

pótlás, új erdők telepítése, 

- vagyonvédelmi feladatok (a Kft kezelésében lévő egyéb 

önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak, létesítmények 

vagyonvédelme), 

- díjbeszedés (közterületek használati és földterületek haszonbérleti 

díjainak nyilvántartása, beszedése), 

- nyilvános WC-k üzemeltetése, 

- ingatlankezelés  (a Kft saját működéséhez szükséges, valamint az 

egyéb önkormányzati tulajdonú – bel- és külterületi – 

földingatlanok kezelése, nyilvántartása), 
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- önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok hasznosítása (bérbeadás, üzemeltetés) 

- közreműködés Március 15-e, Augusztus 20-a és az Ózdi Napok 

technikai feladatainak elvégzésében 

      

4. Az ellátandó feladatok csoportosítása alap és egyéb tevékenység szerint: 

 

4.1  Alaptevékenység   

 5221. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (közhasznú) 

- utak, járdák karbantartása 

- autóbuszmegállók karbantartása 

- forgalomtechnikai feladatok 

- hidak, korlátok karbantartása 

- utak téli, nyári tisztítása, a téli tisztítás  az Önkormányzat 1992. évi 

16.sz. rendelete szerint 

240. Erdészeti szolgáltatás 

-    önkormányzati tulajdonú erdők művelése, ápolása, 

-    erdőtelepítés, 

-    erdők vagyon- és tűzvédelme. 

3811. Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

-    illegális szeméttelepek felszámolása 

3812. Veszélyes hulladék gyűjtése 

-    állategészségügyi szolgáltatás 

4221. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (közhasznú) 

-    belvízrendezési feladatok 

8130. Zöldterület kezelés 

- játszóterek karbantartása 

- közterületek rágcsálómentesítése 

- zöldfelületgazdálkodás 

8412. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve 

társadalombiztosítás) igazgatása        

- közvilágítás 

- települési vízellátás 

- műalkotások karbantartása 

 

4.2. Egyéb tevékenység: 

4211. Út, autópálya építése 

4311. Bontás 

4520. Gépjárműjavítás,- karbantartás 

6820. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- ingatlanok bérbeadása 

-     nyilvános WC-k üzemeltetése 

- közterület-használati és haszonbérleti díjak beszedése 
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6832. Ingatlankezelés 

-     ingatlankezelés díjazásért vagy szerződés alapján 

7311. Reklámügynöki tevékenység 

- a közterületek, kiemelten a hirdetési táblák használati 

szerződéseinek megkötése, a díjak beszedése. 

7732. Építőipari gép kölcsönzése 

-     szabad kapacitással rendelkező eszközök bérbeadása, kölcsönzése 

    8559. Máshová nem sorolt egyéb oktatás 

-  felnőtteknek tartott oktatás és szakmai képzés, elsősorban 

pályázatokhoz kapcsolódóan 

 

5. A 3. pontban felsorolt tevékenységek elvégzésénél az alábbi főbb 

szempontok az irányadók: 

a.) Gondoskodni kell a városüzemeltetési-kommunális feladatok 

színvonalának emeléséről, ezen keresztül  a város arculatának javításáról. 

b.) Törekedni kell a feladatok piaci alapon történő ellátására, ezen 

keresztül a rendelkezésre álló források hatékony felhasználására, a 

teljesítmény követelmények érvényesítésére. 

c.) Élni kell a közhasznú és közcélú foglalkoztatás, valamint a pályázatok 

által kínált lehetőséggel – különös tekintettel a közmunka programokra. 

d.) Biztosítani szükséges a feladatellátás ütemezését, programozását.  

 

6. Az átadott vagyontárgyakról a Kft a vonatkozó előírásoknak megfelelő 

nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni és a szükséges 

adatszolgáltatást a tulajdonos részére megadni a vagyonelemekkel 

kapcsolatos könyvviteli elszámolás érdekében. Év végén a leltározási 

szabályzatban foglaltak betartása mellett köteles leltározni, melyet a 

leltározást követően megküld a tulajdonos részére. Az üzemeltetésre 

átadott eszközökről az év végi és a negyedéves záráshoz, 

mérlegkészítéshez a Kft adatokat szolgáltat, figyelembe véve az 

önkormányzati törvény 78. § (2) bekezdését, mely szerint az 

önkormányzati törzsvagyont (forgalomképes és korlátozottan 

forgalomképes vagyon) a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell 

nyilvántartani.  

 

7. A vagyontárgyak felújítása, korszerűsítése, új vagyontárgyak létrehozása 

és aktiválása a tulajdonos feladata. 

 

8. Az Önkormányzat a Kft által ellátandó, az önkormányzati feladatokhoz 

kötődő díjbevételek tekintetében a Kft jogosultságát engedményezi az 

alábbiak szerint: 

- termőföldek bérbeadása után járó haszonbérleti díjak beszedése, 

- közterület-használati díjak beszedése, 
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- lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti-, valamint 

továbbszámlázott közüzemi díjainak beszedése. 

Ezen díjtételeket (kivéve a nem lakáscélú helyiségek díjtételét) az 

Önkormányzat hagyja jóvá. 

 

9. A Kft köteles gondoskodni az üzemeltetésre átadott vagyon és tárgyi 

eszközök javításáról, karbantartásáról, üzemképes állapotuk folyamatos 

biztosításáról és vagyonvédelméről. Köteles továbbá kezdeményezni az 

indokolt felújításokat, eszközbeszerzéseket.  

 

10. Díjazás, finanszírozás 

 

10.1.  Ózd város Önkormányzata a tevékenységek ellátására a költségek 

ellentételezéseként –településüzemeltetési alapfeladatokra 140 000 

e Ft, településüzemeltetés egyéb feladataira 30 000 e Ft, Ft  - a 

2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott 170.000 e Ft 

összegű működési támogatást nyújt a Kft  részére.  

 

10.2. A 4. pont alatti tevékenységek finanszírozásához éves szinten 

szükséges költségvetési működési támogatás összegének 

meghatározása a költségvetési rendeletben történik.  A Kft köteles 

ezzel szinkronban, a költségvetés jóváhagyását követően üzleti 

tervet készíteni. Az ezzel összefüggő, támogatott feladatok 

részletes teljesítménykövetelményeinek kimutatását az 3., 4, 5.sz. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

10.3.  A 10.2. pont alatti támogatás naptári éven belüli végleges 

összegének meghatározása az Önkormányzat részéről az év végén 

esedékes pótköltségvetés jóváhagyása útján történik.  

Ezen pótköltségvetési rendelet hatálybalépésével egyidőben 

automatikusan (jelen megállapodás külön módosítása nélkül) 

módosítja a 10.2. pont alatti támogatás összegét. 

 

10.4.  A költségvetési működési támogatás folyósítása havi egyenlő 

részletekben történik.            

 

11. A Kft a tevékenységéről, gazdasági, pénzügyi helyzetéről, a 

megállapodásban foglaltak teljesítéséről köteles az Önkormányzat részére 

a vonatkozó előírások és a tulajdonos elvárásainak megfelelően legkésőbb 

a Kht. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadásával egyidejűleg 

tájékoztatást adni. 

 

12. Jelen megállapodást évente, illetve szükség szerint kell módosítani. 
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13. Jelen megállapodást a 2009. költségvetési évre kell alkalmazni. 

 

Ezen Megállapodást érintő minden lényeges változásról a felek kötelesek 

egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

 

Ó z d, 2009. október 1. 

 

 

 

______________________________          ____________________________ 

 Benedek Mihály           Dr. Szemere Endre 

polgármester               ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 

          ügyvezető 

 

Megállapodás 1.sz. melléklete 

 

KIMUTATÁS 

az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek üzemeltetésre átadott  

önkormányzati tulajdonú ingatlan  

vagyontárgyakról és létesítményekről 

2009. 01.01. 

 
Megnevezés Mennyiség 

Db 

Terület 

ha m
2
 

Beépítetlen terület   

 

1173 240 1542 

Zöldterület 327 143 5626 

Termőföld 1946 1173 7018 

- szántó 286 127 8073 

- rét 440 130 6513 

- legelő 269 451 2693 

- kert 576 56 6567 

- gyümölcsös 118 12 7802 

- nádas 2 - 4406 

- erdő 255 394 0964 

Vizek 19 13 200 

- tó 1 4 2215 

- patak 18 8 7985 

Csatorna 4 1 4233 

Utak 428 258 4603 

Belterületi utak 345 197 1263 

Külterületi utak 83 61 3340 
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Híd 47   

Sporttelep 4 8 5041 

Illemhely 2 - 709 

Idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ter. 52 6 7244 

Dögtér 1 - 129 

Egyéb építmény (vízmű, gázfogadó, víztároló) 4 - 1252 

Lakás  1063 52 972 

Helyiségek  14 1 213 

Telephely Zrínyi út 5.  1 - 8344 

Egyebek összesen: 1189 69 3904 

Mindösszesen: 5086 1899 7126 

 

Létesítmények, illetve építmények: 

1. Csapadékcsatorna      42,78 km 

2. Játszótér  (ebből homokozóval rendelkezik 54 db) 75 db 

3. Műalkotás, illetve emlékmű     34 db 

4. Járda        11 ha 7142 m
2
 

5. Parkoló        2 ha 8868  m
2 
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Megállapodás 2. sz. melléklete 

 
K I M U T A T Á S 

az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek üzemeltetésre átadott 
ingatlanokról és tárgyi eszközökről 

2009. 01. 01. 
 

M e g n e v e z é s 
Beszerzés 

Éve 

Könyv szerinti 

érték 

Menny. 

(db) 

1. Ingatlanok                                 Leltári szám    

Közvetlen tevékenységet szolgáló       506.298.615  

Egyéb tevékenységet szolgáló            8.262.209.344  

Ö s s z e s e n  8.768.507.959  

    

2. Gépek, berendezések    

Döngölő BS GOY típ.                               000076 1994. 0 1 

Maco kompresszor                                    000077 1991. 0 1 

Aszfaltvéső                                                000079 1993. 0 2 

Makita gyalugép és kés 1911 b                  000080 1993. 0 1 

Weimár típ. rakodógép fa 4/2                    000081 1992. 0 1 

Wibromax úthenger                                   000083 1992. 0 1 

Weimár csipegető kanál                             000084 1993. 0 1 

Pótkocsi KF 04                                           000087 1993. 0 1 

Maya szekrénysor                                       000089 1993. 0 1 

Hidraulikus kézi csőhajlító készülék          000090 1994. 0 1 

Szintezőműszer NI C4                                000091 1991. 0 1 

Agregátor típ. 085002                                 000096 1991. 0 1 

Hűtőgép faburkolatú                                   000097 1989. 0 1 

Íróasztal                                                      000100 1989. 0 2 

Íróasztal                                                      000101 1989. 0 2 

Íróasztal                                                      000102 1990. 0 2 

Avas polcos szekrény                                 000104 1993. 0 1 

Írógép monitor (kazetta, floppy) AEG       000109 1994. 0 1 

Betonkeverő                                               000118 1990. 0 1 

 



139 

 

Avas üveges szekrény                              000119 1989. 0 3 

Szekrény 2 ajtós                                       000123 1990. 0 3 

Ülőpad                                                      005850 2003. 127.842 7 

Szemetes edényzet                                   005851                2003. 0 19 

Ülőpad és szeméttárolók                          006069 2004. 548.942 18+20 

Kutyakenel                                               006089 2004. 205.416 4 

Hűtőgép                                                    007070         2000. 0 1 

Ipari fúró- védőkalapács                           007071             2001. 0 1 

Elektronikus vésőkalapács                       007072        2001. 0 1 

Univer létra   (3 részes)                            007073        2004 21.588 1 

Csatornatisztító gép                                  007074          2001. 0 1 

Lakókonténer                                            007075          2001. 0 2 

Alumínium létra                                       007076           2004. 0 1 

Satupad ph. satuval 5599                          007083  0 1 

Lemezvágó olló 5609                               007084  0 1 

Állványos köszörű 5619                           007085  0 1 

Asztali fúrógép + tokmány 5629-6199    007086  0 1 

Gyorsdaraboló 5639                                 007087  0 1 

Bádogos élhajlító 5649                            007088  0 1 

Peremező 5659                                        007089  0 1 

Kovács üllő 5669                                     007090  0 1 

Palackszállító kocsi 5689+5979+6209     007091  0 1 

Dissous palack+red.+tömlő 25 fm 5699+5989+6219 

007092 

 0 1 

Hegesztőtrafó 5709                                 007093  0 1 

Kézi menetmetsző 5719                          007094  0 1 

Elektromos ridgid 5739                           007095  0 1 

PB gázpalack 5749                                  007096  0 2 

Duguláselhárító 5809                              007099  0 1 

Hegesztő dinamó + kábel 40 fm 5819+6249  007100  0 1 

Zagyvaszivattyú 5859                              007102  0 1 

Áramfejlesztő aggregátor 5869                007103  0 1 

Hegesztőtrafó 5939                                  007104  0 1 

Szalagfűrész, szalagforraszt. 6299 6309  007107  0 1 

Faipari marógép 6319                              007108  0 1 

Elektromos fúrógép 6179                         007112  0 1 

Párhuzamsatu 6189                                  007113  0 1 

Gyalupad 6279                                         007114    0 1 

Fűnyírógép 10439                                    007115  0 1 

Diktafon 5049                                           007117  0 1 

Lézernyomtató 5059                               007118  0 1 

Fényképezőgép 5069                                007119  0 1 

Mobiltelefon + töltő 5099                        007120  0 5 

Asztal klf 10009                                       007121  0 65 

Előszobafal 10049                                    007122  0 2 

Fogas 10059                                             007123  0 9 

Fotel 10069                                              007124  0 23 

Fiókos alátét 10079                                  007125  0 10 

Függöny szalag 10109                              007126  0 26 

Hűtőgép 10129                                         007127  0 4 

Ülőgarnitúra 6 fotellel  10139                  007128   0 2 

Kávéfőző 10149                                       007129  0 1 

Kézszárító 10159                                      007130  0 2 



140 

 

Konyhabútor 10169                                  007131  0 1 

Lámpa asztali 10179                                007132  0 2  

Lóca 10189-10199                                   007133     0 22 

Fém létra 10209                                        007134      0 3 

Mérleg 10219                                           007135  0 1 

Mikrosütő 10229                                      007136  0 1 

Nyomtatótartó 10239                               007137  0 4 

Pult 10269                                                007138  0 3 

Radiátor (olaj) 10279                               007139  0 2 

Rezsó 10289                                             007140  0 1 

Salgópolc 10309                                       007142  0 412 

Szék 10319+10259                                   007143  0 44 

Szekrény 10329+10339                            007144  0 44 

Szekrénysor 10349                                   007145  0 2 

Szőnyeg 10359                                         007146  0 1 

Szendvicssütő 10369                                007147  0 1 

Villanykályha 10389                                007149  0 1 

Gáztűzhely 10399                                     007150  0 1 

Irodai berendezés 10790-10840               007151  0 1 

Használt irodagépek 1910 

(zsebszámológép 6db 007152, szalagos számológép 

14 db 007157, tűzőgép 1 db 007154, lyukasztógép 1 

db 007155, pénzkazetta 1 db 007156) 

 0 23 
 
 

 

Tűzoltó tömlő+fej                                    007171 2005 149.893 1 

Játszótéri berendezések Nagy I.út 31-43.      007239 2005 631.213 1 

Műkőpad                                                  007279 2005 0 20 

Műkő virágtál                                           007280 2005 0 27 

Targonca Diesel üzemű                            007247      2006 2.142.857 1 

Esztergagép                                              007248 2006 1.433.345 1 

Irodakonténer                                           007249 2006 1.218.348 2 

WC konténer                                            007250 2006 594.847 3 

Élhajlítógép                                              007251 2006 257.151 1 

Stroboszkóp                                             007254 2006 98.396 1 

Játszótéri berendezések 8536/5 hrsz       007314 2006 1.399.397 1 

Játszótéri berend. Bibó 1-5,Szent I.út     007319 2006 156.678 1 

Játszótéri berend. 7709/4. hrsz.               007323 2006 442.823 1 

Játszótéri berend. 7709/20. hrsz.             007325 2006 253.038 1 

Játszótéri berend. 7302/4. hrsz.                007327 2006 689.813 1 

Játszótéri berend. 1704/3. hrsz.                007331 2006 871.009 1 

Utcabútorok, szemetes edényzetek          007338 2006 235.636 1 

Faszegély gyártás, kihelyezés                  007352 2007 288.301 1 

Újtéri játszótér       8415/111  hrsz          007529 2008 147.455 1 

Bolyki főúti játszótér 8408/57 hrsz          007554                 2008 440.373 1 

Újváros téri játszóeszközök 8415/111     007555 2008 240.147 1 

Ifjúságipark játszótér 8616 hrsz               007557 2008 3.394.266 1 

Piac úti seb.mérő 7282 hrsz.                    007558  2008 315.753 1 

Lehel v.úti játszótér 8113 hrsz                 007559 2008 2.494.374 1 

Útbaigazító oszlop Brassói út + 6 db tábla            

007518 

2008 0 1 



141 

 

Útbaigazító  oszlop+5 db feliratozott tábla            

007519 

2008 0 1 

Szemétgyűjtő „Tiszántúli”                       007520 2008 0 7 

Közl.szab.műkőgolyó betonvas               007521 2008 0 20 

Virágláda, Vasvár út 127.                        007566 2008 100.000 2 

Szalonnasütő Vadvirág v. mellett            007567 2008 0 1 

Igényes hulladékgyűjtő edények             117575 2008 0 13 

Ö s s z e s e n :   18.898.901  
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3. Számítástechnika    

Számlázó, ÁFA és pénzügyi program      000001 1995. 0 1 

Költségvetési program                             000004 1994. 0 1 

Anyaggazdálkodási program                    000005 1993. 0 1 

Analitikus nyilvántartás                           000007 1993. 0 1 

Nyomtató FX 1170                                   000057 1993. 0 1 

Nyomtató FX 1170                                   000061 1995. 0 1 

ISDN csatlakozás                                         7001      2000. 0 1 

Pénzügyi folyószámla szoftver                    7003     1997. 0 1 

ISDN csatlakozás                                         7002 2002. 0 1 

Norton antivírus szoftver                             7004      2002. 0 1 

MS-DOS 6.22 szofver. OM                         7005    2002. 0 9 

Windoxs xp Home OEM szoftver                7006     2003. 0 1 

Windows XP home OEM szoftver              7008   2004. 0 1 

Ingatlannyilvántartó számlázási szoftver     7009      1994. 0 1 

Novell 3.12                                                   7010      1994. 0 1 

Adóperes ügy, fiz.megh.                              7011      1999. 0 1 

Windows OM. Office 2000                          7012      2001. 0 1 

Microsoft Windows 98                                 7013      2002. 0 1 

Netware 5.0SRV UPG ANY 5                     7014 2000. 0 1 

Netware 5.0 ADD.LIC. UPG: 10 US           7015 2000. 0 1 

Számítógép                                                   7020    2004. 0 1 

Számítógép                                                   7022    2004. 0 1 

Telefonrendszer                                            7023   2002  0 1 

Színes nyomtató                                           7024    2002. 0 1 

Lézer nyomtató                                             7025   2002. 0 1 

Hálózat                                                         7026    2003. 0 1 

Monitor                                                         7027    2003. 0 1 

Monitor                                                         7028   2003. 0 1 

Számítógép xp                                              7029    2003. 0 1 

Monitor 17” FLAT color                              7033   2004. 0 1 

Számítógép AMP2500XP+N                       7034 2004. 0 1 

Számítógép intelcel 256 mb                         7035   2004. 0 1 

Samsung monitor 793  s                               7036   2004. 0 1 

Számítógép /In.cel 512 MB                          7037   2004. 0 1 

Samsung monitor 793 MB                           7038    2004. 0 1 

Írógép                                                           7039   1993. 0 1 

Nyomtató                                                      7041    1994. 0 1 

Nyomtató                                                      7042     1994. 0 1 

Nyomtató                                                      7043      1994. 0 1 

Számítógép                                                   7044     1994. 0 1 

Nyomtató                                                      7046   1994. 0 1 

Nyomtató                                                      7047    1995.  0 1 

Nyomtató                                                      7048   1995. 0 1 

Számítógép                                                   7050 1998 0 1 

Nyomtató                                                      7051 1998. 0 1 

Számítógép                                                   7054    2000. 0 1 

Nyomtató                                                      7057 2000. 0 1 

Nyomtató                                                      7058     2000. 0 1 

Számítógép                                                   7060     2000. 0 1 

Nyomtató                                                      7061     2000. 0 1 

Számítógép                                                   7065 2001. 0 1 

Nyomtató                                                      7066 2001. 0 1 
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Nyomtató                                                      7067 2001. 0 1 

Monitor                                                         7068    2001. 0 1 

Számítógép                                                   7069     2001. 0 1 

Ö s s z e s e n  0  

 

4. Járművek 

   

Suzuki személygépkocsi HVT-419          007077       2001. 0 1 

Mazda tehergépkocsi GLU-893               007078         1997. 0 1 

    

Ö s s z e s e n  0  

    

5. Képzőművészeti alkotások     

II. Vh. Emlékmű                                      000023 1995. 3.693.375 1 

Sellő                                                         000024 1998. 4.500.000 1 

Jancsi vitéz                                               000025 1998. 1.800.000 1 

Kohász                                                     000026 1998. 6.500.000 1 

Hengerész (bronz 514-es figura)              000027 1998. 6.000.000 1 

Tekéző szobor (alumínium 5/4-es figura)      000028 1998. 3.000.000 1 

Álló lány (vas lemezplasztika)                       000029 1998. 2.000.000 1 

Szomjúság (1985. mészkő 5/4-es figura)       000031 1998. 500.000 1 

Anya fiával (1979. mészkő 5/4-es figurák)    000032 1998. 4.500.000 1 

I. Vh. emlékmű mészkő életnagyságú            000033 1998. 2.000.000 1 

Álló nő (1957. mészkő másfélszeres)             000034 1998. 4.000.000 1 

Fürdőző elefánt (1963. mészkő 120 cm)         000035 1998. 1.500.000 1 

Petőfi (1949. bronz 5/4-es figura)                   000036 1998. 6.000.000 1 

Levegőben viask. madárpár (1962. v.réz)       000037 1998. 2.200.000 1 

Fésülködő nő (1961. mészkő másfélszeres)    000038 1998. 4.000.000 1 

Őzikék (1962. mészkő kb. 130 cm)                000039 1998. 1.000.000 1 

Ülő lány (1964. mészkő 5/4-es életnagys.)     000040 1998. 2.000.000 1 

Hírvivő szobor (1970. bronz 5/4-es életn.)     000041 1998. 6.000.000 1 

Madárkő (1963. mészkő 210 cm)                   000043 1998. 2.000.000 1 

I-II. Vh. Emlékmű                                           000044 1998. 1.500.000 1 

Martinász család 1960. alu. Lemezborítás      000046 1998. 4.000.000 1 

Mekcsey emléktábla 1986. bronz égetett        000049 1998. 600.000 1 

Falkép 1965. graffitó                                       000050 1998. 4.000.000 1 

Épületplasztika 1959. vörösréz lemez             000051 1998. 3.500.000 1 

Falkép 1968. másolatlan                                  000053 1998. 1.300.000 1 

Generál Elektric RT emléktáblája                   000054 1999. 70.600 1 

Acélmű robbanás áldozatainak emlékműve      00055 2000. 435.000 1 

Susai I-II. világháborús emlékmű felúj.          004765 2001. 588.800 1 

Uraji I-II. világháborús hősi emlékmű            005349 2002. 500.000 1 

Bánszállási Hősi Emlékmű                             005876 2003. 500.000 1 

Palóc-Vasvár-Irottkő emlékmű alapkész.       007168 2005 192.698 1 

Centeri I-II. Vh.Hősei emlékmű                    007179  500.000 1 

FAM robbanás áldozatainak emlékkő             007222  346.138 1 

Gyár úton „56-os emlékmű”                           007335 2006 6.897.770 1 

Ö s s z e s e n  88.124.381  

M I N D Ö S S Z E S E N :  8.875.531.241  
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Közvetlen tevékenységet szolgáló ingatlan 
 

 
Megnevezés Leltári szám Hrsz Összeg 

Épület  

Vasvár úti illemhely 005636 7344/1 1.279.412 

Sárli tp. Épület 005681 11533 9.506 

Épületek (lakás, helyiség):   369.948.704 

Épületek összesen   371.237.622 

Földterület  

Földterület   92.805.064 

Földterület összesen:   92.805.064 

Építmény  

Lomb úti támfal 000298 7364 226.564 

Csónakázó-tó vízmérce 005665 8642/3 607.857 

Térlépcső (Huba vezér) 000441 4428 1.120.802 

Egyéb építmények    11.834.955 

Zrínyi út 5. telephely épület és egyéb építmény 28.465.751 

Építmény összesen: 42.255.929 

Mindösszesen: 506.298.615 

 

 

Megállapodás 3.sz. melléklete 

 

KIMUTATÁS 

 

I. A településüzemeltetés alapfeladatainak műszaki tartalmáról 

 

1. Utak, járdák karbantartása 

Az érintett ingatlanok adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Feladatellátás: 

- közúti és gyalogos közlekedésre szolgáló építmények burkolatainak 

rendszeres ellenőrzése, javítása, közterületeken végzett munkák 

engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

-  kezelői hozzájárulások ügyintézése, 

- közúti és gyalogos közlekedésre szolgáló létesítményekben okozott 

káreseményekkel kapcsolatos bejelentések, rendőrségi feljelentések, 

kárrendezéssel kapcsolatos feladatok végzése, 

- személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek kezelése, azok 

megszüntetése. 

 

2. Autóbuszmegállók karbantartása 

 

Feladatellátás: 

- buszmegállók, buszvárók általános karbantartása, javítása, 
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- balesetveszély elhárítása, 

- viharkárok, rongálásokból eredő károk helyreállítása. 

 

3. Játszóterek karbantartása 

 

Feladatellátás (csak a hagyományos, régi játszóterekre vonatkozik, az „uniós” 

játszóterek karbantartását külön szerződés alapján más szolgáltató végzi): 

- játszóeszközök karbantartása, javítása, 

- elhasználódott elemek cseréje, 

- gyommentesítés, homokpótlás, 

- balesetveszély elhárítása, 

- játszóeszközök felülvizsgálata. 

 

4. Belvízrendezési feladatok 

Az érintett ingatlanok adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Feladatellátás: 

- közreműködés a belvízrendezési feladatok előkészítésében és 

kivitelezésében, 

- tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása, 

- árkok, csatornák, víznyelők, átereszek gépi és kézi tisztítása, 

- kapcsolattartás a vízfolyások tulajdonosaival és kezelőivel. 

 

5. Forgalomtechnikai feladatok 

 

Feladatellátás: 

- közúti jelzőtáblák, tartóoszlopok pótlása, 

- útburkolati jelek karbantartása, felújítása, 

-  balesetveszély elhárítása, rongálások helyreállítása. 

 

6. Hidak, korlátok karbantartása 

 

Feladatellátás: 

- általános karbantartási feladatok ellátása, 

- eltulajdonított, összetört elemek pótlása, 

- balesetveszély elhárítása, 

- káreseménnyel kapcsolatos bejelentések, rendőrségi feljelentések, 

kárrendezéssel kapcsolatos feladatok végzése. 

 

7. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése 

 

Feladatellátás: 

- a létesítmények általános karbantartása, szükség szerinti javítása, 
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- közüzemi díjak finanszírozása, 

- időszakos üzemeltetés. 

 

8. Utak téli tisztítása 

 

Feladatellátás: 

A téli felkészülési tervben meghatározott feladatok végrehajtása (szóró- és 

csúszásmentesítő anyagok beszerzése, tárolása, pénzügyi finanszírozása, 

járművek, gépi- és kézi eszközök biztosítása, felkészítése, ügyelet megszerzése 

és működtetése, utak gépi hó- és síkosságmentesítése, járdák, lépcsők, 

buszmegállók kézi hó és síkosságmentesítése, idényjellegű „hómunkások” 

foglalkoztatása). 

 

9. Utak nyári tisztítása 

 

Feladatellátás: 

A takarítandó területek felosztását, a takarítások rendszerességét az illegális 

hulladéklerakók keletkezésének megelőzése érdekében kihelyezett konténerek 

helyét, számát, ürítésük gyakoriságát 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

10. Közvilágítás 

 

Jelenleg beépített és szerződött villamos teljesítmény  323,2 KW 

Beépített világítótestek száma       5007 db 

 

Feladatellátás: 

- a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések, 

teljesítésigazolások, 

- kapcsolattartás az üzemeltető ÉMÁSZ-szal, a helyi munkacsoportokkal, 

- hálózat meghibásodásával kapcsolatos bejelentések (lakossági, képviselői, 

stb.) továbbítása az üzemeltető felé, szükség esetén közreműködés azok 

kivizsgálásában, 

- az Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózatban okozott 

káreseményekkel kapcsolatos bejelentések, rendőrségi feljelentések, 

kárrendezéssel kapcsolatos feladatok végzése. 

- hálózatfejlesztéssel kapcsolatos előkészítő és lebonyolító feladatok 

ellátása. 

 

11. Gyepmesteri szolgáltatás 

 

Feladatellátás: 

- gyepmesteri szolgáltatás folyamatos biztosítása, a bérelt gyepmesteri telep 

üzemeltetése, karbantartása, folyamatos fejlesztése, a működéshez 
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szükséges hatósági engedélyek beszerzése, 

- állati eredetű veszélyes hulladékok szakszerű kezelése, a 

megsemmisítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- méregkezeléssel és tárolással kapcsolatos feladatok ellátása, 

- ebtartással kapcsolatos feladatok – ebek összeírása, oltás lebonyolítása, 

nyilvántartás vezetése, panaszok, bejelentések kivizsgálása – ellátása, 

- folyamatos munkakapcsolat a hatósági feladatokat ellátó állatorvossal és 

az ÁNTSZ-szel. 

 

12. Települési közkutas ivóvízellátás 

Beépített közkutak mennyisége:      139 db 

 

Feladatellátás: 

- a közkutas ivóvízellátás önkormányzatot terhelő részének finanszírozása, 

- kapcsolattartás az Ózdi Vízmű Kft-vel, 

- a közkutas vízellátással kapcsolatos bejelentések (lakossági, képviselői, 

stb.) továbbítása a vízhálózat kezelője felé, szükség esetén közreműködés 

azok kivizsgálásában, 

- közkutak állapotának folyamatos ellenőrzése – kiemelten a téli 

időszakban -, a műszaki hibák, elfagyások jelzése a kezelő felé, a 

vízelfolyások csökkentése érdekében. 

 

13. Közterületeken rágcsálóirtás 

 

Feladatellátás: 

- évente 2 alkalommal átfogó rágcsálóirtás elvégzésének megszervezése, 

- egyedi esetekben, bejelentésre rágcsálóirtás végeztetése, 

- folyamatos kapcsolattartás az ÁNTSZ-szel. 

 

14. Zöldfelület-gazdálkodás 

Az érintett ingatlanok adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Feladatellátás: 

- a parkok, zöldfelületek ápolásával kapcsolatos feladatok részletezését a 

4.sz. melléklet tartalmazza. 

 

15. Erdőgazdálkodás 

Az érintett ingatlanok adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Feladatellátás: 

- az erdőgazdálkodással, erdőápolással, védelmi szolgálattal kapcsolatos 

feladatok részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 
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II. A településüzemeltetés egyéb feladatainak műszaki tartalmáról 

 

1. Utcák virágosítása 

 

Feladatellátás: 

- az oszlopokra kihelyezett ámpolnák előállítása, karbantartása, 

kihelyezése, beszedése, 

- ámpolnás növények ápolása (Vasvár út, Bem úti csomópont, Kaszinó előtt 

78 db oszlopon 249 db ámpolna kihelyezése) 

- egynyári ágyások, tulipánágyások, évelőágyások ápolása, 

- képviselői finanszírozású virágosítási feladatok ellátása. 

 

2. Közérdekű munkavégzés feltételeinek biztosítása 

 

Feladatellátás: 

- közérdekű munkavégzésre kötelezettekkel kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátása, kapcsolattartás a pártfogói felügyeletet  ellátó 

személyekkel, 

- orvosi alkalmassági vizsgálatok megszerzése, 

- munkafeladatok meghatározása, irányító személyzet biztosítása, 

- munkafeladat ellátásához szükséges eszközök, védőfelszerelés biztosítása. 

 

3. Nemzeti, városi ünnepek feladatai 

 

Feladatellátás: 

- zászlók kihelyezése, beszedése, 

- technikai eszközök (színpad, sátrak, stb.) szállítása, összeállítása, 

visszabontása, 

- adott ünnephez kapcsolódó egyéb feladatok végzése. 

 

4. Illegális hulladéklerakók felszámolása 

 

Feladatellátás: 

- illegális hulladéklerakók, folyamatos feltérképezése, figyelése, 

- gépi és kézi takarítás, elszállítás megszervezése, lebonyolítása, 

- intézkedések megtétele a felszámolt illegális hulladéklerakók 

újratermelődésének megakadályozására, 

- folyamatos kapcsolattartás az Építéshatósági és Műszaki Osztállyal, a 

Közterület-Felügyelettel és a területi képviselőkkel. 
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5. Karácsonyi díszvilágítás 

 

Feladatellátás: 

- kapcsolattartás az áramszolgáltatóval, kedvezményes szolgáltatással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok intézése, 

- világítófüzérek tárolása. 
 

Megállapodás 4.sz. melléklete 

 

KIMUTATÁS 

Ózd város zöldterületének ápolásáról 
(2009. év) 

Ózd város parkfenntartási körzetei 

 

I. Városközpont – Cipó – Meggyes  (1,2. sz. vk.) 

II. Béketelep – Újvárostér – Bolyok  (3,4,5. sz. vk.) 

III. Szentsimon    (13.. sz. vk.) 

IV. Március 15. út – Ráctag – Velence tp. (6. sz. vk.) 

V. Szenna – Tábla     (7, 8. sz. vk.) 

VI. Uraj – Susa     (12 .sz. vk.) 

VII. Center – Bánszállás   (11. sz. vk.) 

VIII. Sajóvárkony – Kistó   (9. sz. vk.) 

IX. Ózd – Falu    (10. sz. vk.) 

X. Hódoscsépány – Somsály  (14. sz. vk.) 

 

Parkfenntartási munkák szervezésénél alkalmazott kategóriák 

 

I.  kategória: Intenzív ápolású területek. Évi 10-12 kaszálás, öntözés, rendszeres 

gyepápolás. A felület 1-2 %-án virágágyások találhatók. 1600-1700 

munkaóra/év. 

II.  kategória: Rendszeres évi 8-10 kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye és 

költsége az előző kb. 60 %-a. 

III.  kategória: Évi 5-7 alkalommal történő kaszálás. A fenntartás munkaerő 

igénye és költsége az első kategória kb. 40 %-a. 

IV.  kategória: Extenzív fenntartású területek.3-4 alkalommal történő kaszálás 

évente. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az első kategória kb. 20 %-a. 

V.  kategória: Évi 1-2 kaszálás. 

 

(Forrás: Jászainé Párkányi Ildikó: Zöldfelületgazdálkodás, parkfenntartás) 

 

 

 

I. Gyep- és pázsitápolás (75001)  

 

1. Gyep- és pázsitápolás összesített adatai parkfenntartási körzetenként 
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Ssz. Elhelyezkedés 

Nettó füves 

ter. 

m
2
 

Kategóriák 

m
2
 

Kaszálás 

gyak. 

Bruttó füves 

terület 

m
2
 

I. Városközpont-Cipó-

Meggyes 

172.334  I.         2681 

II.   12.830 

III.  22.383 

       29.901 

IV.    9.263 

       27.306 

V.    67.970 

      172.334  

10x 

8x 

6x 

5x 

4x 

3x 

2x 

26.810 

102.640 

134.298 

149.505 

37.052 

81.918 

135.940 

668.163 

II. Béketelep-Újvárostér-

Bolyok 

442.505  III.     1.234 

        63.544 

IV. 188.373 

      160.276 

V.    

18.394 

        

10.681 

      

442.505 

6x 

5x 

4x 

3x 

2x 

1x 

7.422 

317.720 

753.492 

480.828 

36.788 

10.681 

1.606.931 

III. Szentsimon 18.228 IV.  18.228 3x 54.684 

IV. Március 15. út 

Ráctag-Velence tp. 

63.018 IV.  28.272 

       22.496 

V.   12.250 

        63.018 

4x 

3x 

2x 

113.088 

67.488 

24.500 

205.076 

V. Szenna-Tábla 74.877 III.  12.835 

IV.   47.907 

        14.135 

        74.877 

5x 

3x 

2x 

64.175 

143.721 

28.270 

236.166 

VI. Uraj-Susa 53.389        27.139 

V.   26.250 

       53.389 

3x 

2x 

81.417 

52.500 

133.917 

VII. Center-Bánszállás 93.064 IV.   81.808 

  V.    4.329 

          6.927 

        93.064 

3x 

2x 

1x 

245.424 

8.658 

6.927 

261.009 

VIII. Sajóvárkony-Kistó 151.732        67.627 

V.   37.625 

       46.480 

      151.732 

3x 

2x 

1x 

 

202.881 

75.250 

46.480 

324.611 

IX. Ózd-Falu 136.597 III.    1.406 

         3.773 

       16.603 

IV.  32.675 

       49.739 

V.   23.307 

         9.094 

     136.597 

7x 

6x 

5x 

4x 

3x 

2x 

1x 

 

9.842 

22.638 

83.015 

130.700 

149.217 

46.614 

9.094 

451.120 

X. Hódoscsépány-

Somsály 

105.837        84.183 

V.   21.654 

     105.837 

3x 

2x 

252.549 

43.308 

295.857 

 1.311.581    1.311.581 4.237.534 
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a. Gyep- és pázsitápolás munkafolyamatai 

 

Ssz. Munka megnevezése Egység 
Mennyiség 

(bruttó terület) 

1. Fűkaszálás m
2
 4.237.534 

2. Lekaszált fű összegyűjtése m
2
 4.237.534 

3. Rakodás szállítójárműre óra 3.000 

4. Lekaszált fű elszállítása üzemóra 150 

5. 

Gyepápolási munkák (trágyázás, 

tápoldatozás, szellőztető gereblyézés, 

gyomirtás) 

m
2
 20.000 

6. Fűmagvetés, felülvetés m
2
 1.000 

 

II. Cserje- és faápolás (75002) 

 

1. Területi adatok összesítő táblázata 

 

Ss

z 

Területi 

kat. 
Egys. 

Mennyiség/Parkfenntartási körzetek 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. 

VIII

. 
IX. X. 

1. Cserjeágy m
2
 351

0 

464

0 
 14 636 68   

185

5 
20 

10743 

2. Rózsaágy m
2
 214 299       612  1125 

3. Sövény fm 140

2 

203

2 
 54 435  57  

123

0 
 

5210 

4. Fák db 136

9 

442

8 
103 356 476 65 104 260 

109

7 
128 

8386 

 

2. Munkafolyamatok 

 

2.a. Cserjeágyak ápolása 

 

Ssz. 
Munka 

megnevezése 
Egység Mennyiség 

1. Cserjeágyak kapálása, gyomlálása m
2
 6.000 

2. Cserjemetszés m
2
 6.000 

3. Metszés utáni gereblyézés, tisztítás m
2
 6.000 

4. Lemetszett ágak kihordása, szállítójárműre 

rakodása 
óra 200 

5. Nyesedék elszállítása üzemóra 50 

6. Növényvédelmi munkák 

(lemosó permetezés, eseti védekezés) 
m

2
 6000 

7. Cserjék pótlása db 100 

 

 

2.b. Rózsaágyak ápolása 

 
Ssz. Munka Egység Mennyiség 
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megnevezése 

1. Rózsatövek nyitása m
2
 1125 

2. Rózsatövek metszése m
2
 1125 

3. Rózsaágyak kapálása, gyomlálása m
2
 1125 

4. Kapálás utáni gereblyézés m
2
 1125 

5. Rózsatövek vegetációs időben történő 

metszése (2 alkalom) 
m

2
 1125 

6. Levágott növényi részek kihordása óra 40 

7. Nyesedék szállítása üzemóra 5 

8. Rózsák tápoldatozása (3 alkalom) m
2
 1125 

9. Növényvédelmi munkák m
2
 1125 

10. Rózsatövek takarása, metszése m
2
 1125 

11. Rózsatövek pótlása db 150 

 

2.c. Sövényápolás 

 

Ssz. 
Munka 

megnevezése 
Egység Mennyiség 

1. Sövény kapálása, gereblyézés fm 3.000 

2. Sövénynyírás géppel fm 5210 

3. Nyesedék összegyűjtése óra 80 

4. Nyesedék szállítása üzemóra 20 

 

2. d. Fák ápolása 

 

Ssz. 
Munka 

megnevezése 
Egység Mennyiség 

1. Fák alakító és fenntartó metszése db 2.000 

2. Lemetszett ágak gépjárműre rakodása óra 250 

3. Fák gallyazása, ifjítása 

- kosaras autóval 

- különleges technikával 

 

db 

db 

 

40 

10 

4. Gallyak elszállítása üzemóra 80 

5. Telepített fák víztányér kapálása db 2.000 

6. Fiatal telepítések locsolása db 2.000 

7. Növényvédelmi munkák (lemosó permetezés, 

aktuális növényvédelmi feladatok ellátása) 
db 2.000 

 

III. Lombszedés, szállítás (75003) 

 

1. Lombszedés összesített területeinek adatai parkfenntartási körzetenként 

 

Ssz. Terület megnevezése 
Nettó terület 

m
2
 

Lombszedés 

gyakorisága 

(ősz-tavasz) 

Bruttó terület 

m
2
 

I. Városközpont-Cipó-Meggyes 60.000 2x 120.000 

II. Béketelep-Újvárostér-Bolyok 250.000 2x 500.000 

III. Szentsimon 2.000 2x 4.000 

VI. Uraj-Susa 2.000 2x 4.000 

VII. Center-Bánszállás 2.000 2x 4.000 
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IX. Ózd-Falu 50.000 2x 100.000 

X. Somsály-Csépány 1.000 2x 2.000 

Összesen: 367.000 2x 734.000 

 

2. Munkaműveletek 

 

Ssz. Munkaműveletek Egység Mennyiség 

1. Lombgyűjtés m
2
 734.000 

2. Lomb felrakodása szállítójárműre óra 600 

3. Szeméttelepre történő szállítás üzemóra 40 

 

IV. Fák kivágása, pótlási kötelezettség (75004) 

 

1. Munkafolyamatok 

 

Ssz. Munkaműveletek Egység Mennyiség 

1. Fák kivágása motorfűrésszel 

a. különleges technikával 

b. kosaras autóval 

c. saját kivitelezésben 

 

db 

db 

db 

 

10 

20 

50 

2. Gallyak rakodása szállítójárműre óra 200 

3. Szállítás a szeméttelepre üzemóra 65 

4. Fák vásárlása (pótlási kötelezettség) db 150 

5. Fák ültetése 

a. gödörásás 

b. talajcsere (50%) 

c. műtrágyázás 

d. törmelék rakodása 

e. törmelék elszállítása 

f. fák belocsolása 

g. fák karózása, dréncsövezése 

 

db 

m
3
 

kg 

m
3
 

üzemóra 

üzemóra 

db 

 

150 

75 

50 

75 

10 

5 

150 

 

V. Egynyári ágyások, virághagyma-ágyások, évelőágyások ápolása 

 

1. Virág- és évelőágyások elhelyezkedése parkfenntartási körzetenként 

 

Ssz. Terület megnevezése Egység 

Mennyiség 

egynyári-

tulipán-árvácska 

Évelő 

I. Városközpont-Cipó m
2
 628 189 

II. Béketelep-Újvárostér-Bolyok m
2
 138 248 

III. Szentsimon m
2
 - 20 

V. Szenna-Tábla m
2
 6 97 

IX. Falu m
2
 393 - 

Összesen:  1165 554 

 

2. Munkaműveletek 
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Ssz. Munkaműveletek Egység Mennyiség 

a. Egynyári ágyások ápolása 

1. Virágágy előkészítése m
2
 1165 

2. Egynyári virágok növényvédelme db 18.000 

3. Egynyári virág vásárlása db 18.000 

4. Egynyári virág ültetése db 18.000 

5. Virágágy kapálása, gyomlálása m
2
 1165 

6. Egynyári virág locsolása 
m

2
 

m
3
 

1165 

400 

7. Egynyári virágok tápoldatozása m
2
 1165 

8. Virágtálak, dézsák gondozása  db 137 

9. Egynyári virágok kiszedése m
2
 1165 

10. Kiszedett növényanyag elszállítása üzemóra 10 

b. Virághagyma-árvácska ágyak ápolása 

11. Virághagyma-árvácska ágyások előkészítése m
2
 1165 

12. Virághagyma vásárlás db 10.000 

13. Virághagyma ültetés db 16.000 

14. Árvácska vásárlás db 2.000 

15. Árvácska ültetés db 2.000 

16. Virághagyma-árvácska ágyások ápolása m
2
 1165 

c. Évelőágyak ápolása 

17. Évelőágyak kapálása, gyomlálása m
2
 554 

18. Évelőágyások locsolása üzemóra 5 

19. Évelőágyások felújítása, metszés, visszavágás m
2
 554 

20. Évelők ültetése, pótlása db 150 

 

 

VI. Egyéb területek ápolása (75006) 

 

1. Munkaműveletek megnevezése 

 

Ssz. Munkaműveletek Egység Mennyiség 

1. Díszburkolatok gyomtalanítása m
2
 5.000 

2. Útszegélyek, járdák gyomtalanítása fm 5.000 

 

 

VII. Erdőápolás, erdőgazdálkodás (75007) 

 

1. Munkaműveletek 

 

Ssz. Terület megnevezése Munkaműveletek Egység Mennyis. 

a. Folyamatban lévő erdősítés ápolása 

1. Petőfi út fölött (89-F) Erdősítés ápolása Ha 13,9 

2. Somsály 146-C (Mocsárvölgy) Ápolás, sarjverés Ha 4,11 

3. Somsály 149-A (Pálvölgy) Ültetés, ápolás, sarjverés 

Ültetés 

Ha 

db 

2,79 

5.000 

4. Somsály 149-B (Pálvölgy) Ültetés, ápolás, sarjverés 

Ültetés 

Ha 

db 

6,01 

5.000 
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b. Befejezett erdősítés ápolása 

5. Szent István út – Bíben (305-A) Befejezett erdősítés ápolása Ha 11,6 

6. Ráctag 89-D Befejezett erdősítés ápolása Ha 17,1 

7. Hódoscsépány 90-A Tűzkáros terület tisztítása Ha 5,1 

8. Kopár domboldalakon történt 

telepítések ápolása 

- tányérok felújítása 

- fák metszése 

- pótlások 

- vadkárok elleni 

védelem 

db 

db 

db 

db 

4.000 

2.000 

100 

2.000 

 

VIII. Védelmi szolgálat (75008) 

 

1. Munkaműveletek 

 

Ssz. Munkaműveletek 
Terület 

megnevezése 
Egység Menny. 

a. Tűzvédelem 

1. Erdők tűzvédelme  Ha 400 

     - Tűzvédelmi sávok felújítása  m
2
 28.000 

2. Zárt kertek tűzvédelme  Ha 50 

3. Kopár domboldalak tűzvédelme  m
2
 7.000 

 - Tűzvédelmi tányérok kialakítása (2x)  m
2
 7.000 

b. Vagyonvédelem 

1. Erdők védelme   Ha 400 

2. Zárt kertek védelme  Ha 50 

3. 
Kopár domboldalak telepítésének 

védelme 
 db 2.000 

 

 

Megállapodás 5.sz. melléklete 

2009. évi takarítás 

 
Autóbuszmegálló 

Heti 3x-i gyakoriság 

I.körzet 

Bolyki főút      6 db 

Bibó út vége      2 db 

Árpád v. út      4 db 

Zrínyi út      2 db 

Vasvár út      4 db 

Munkás út      2 db 

Ív út       2 db 

48-as út      2 db 

Kórház       1 db  

Brassói út      2 db 

Összesen:      27 db 

II. körzet 

Petőfi út      8 db 

III. körzet 

Mekcsey, Dobó út     10 db 
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Kőalja Rozsnyói út     13 db 

Összesen:      23 db 

IV. körzet 

József Attila út     2 db  

Pázmány út      3 db 

Összesen:      5 db 

ÖSSZESEN:       63 db 

 

Heti 1x-i gyakoriság 

1.körzet 

Ruhagyár végállomás     1 db 

2. körzet 

Március 15. út      10 db 

Damjanich      11 db 

Uraj-Susa      11 db 

Szentsimoni út     10 db 

Összesen:      42 db 

3. körzet 

Center-Bánszállás     6 db 

Kovács Hagyó út     6 db 

Összesen:               12 db 

4. körzet 

Gyár út      2 db 

Katona J. út      5 db 

Csépány-Somsály     18 db 

Összesen:      25 db 

ÖSSZESEN:       80 db 

Mindösszesen:      143 db 

 

 

 

Csomópontok takarítása 

Heti 3x-i gyakoriság 

1.körzet 

Zrínyi úti körforgalom    1 db 

Brassói úti körforgalom    1 db 

Gyújtósi csomópont     1 db 

Vasvár út – Malom út csomópont   1 db 

Vasvár-Piac - Katona J. út csomópont  1 db 

Árpád v. – Zrínyi út csomópont   1 db 

Lehel - Bolyki Főút – Bolyki Tamás út csomópont 1 db 

Szent I. út – Bolyki Főút – Nagy Imre csomópont 1 db 

Bolyki Főút – Bolyki Tamás (KTSZ)  1 db 

Volny – Brassói – Lejtő csomópont   1 db 

Bem út – Ady út – József A. – Pázmány út  1 db 

Árpád v. – Bibó út – Lehel    1 db 

Balassi B. út – Brassói út    1 db 

Bulcsú – Géza út      1 db 

Összesen:      14 db 
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2. körzet 

Szentsimon úti csomópont    1 db 

Damjanich – Akácos – Volny – 25 fkl.  1 db 

Búzásvölgy – Papp út – Március 15. út  1 db 

Balassi – Liszt F. – Március 15. út   1 db 

Összesen:      4 db 

 

3. körzet 

Mekcsey út – Akácos út csomópont   1 db 

Damjanich – Petőfi – Kőalja     1 db 

25 fk – Kőalja – Rozsnyói út    1 db 

Dobó – Mekcsey – Dózsa Gy. út   1 db 

Összesen:      4 db 

Összesen:       22 db 

 

Hulladékgyűjtők ürítése (ÓHG Kft által) 

 

Igény szerint 

 Barátság út        1 db 

 Kölcsey út       1 db 

Somsály tp.       1 db 

 Összesen       3 db 

 

Igény szerint 

 1,1 m3-es konténer      3 db 

 

 

Járda takarítása 
Napi 1x-i gyakoriság 

1.körzet 

Vasvár út – Gyújtósi csomópont   3600 m
2
 

Heti 3x-i gyakoriság 

1. körzet 

Bolyki Főút – Brassói csomópontig   2160 m
2
 

Bolyki Tamás út Strand – Állatklinikáig    780 m
2
 

Szent István út 1 – Vadvirág kocsmáig  1440 m
2
 

Bolyki Főút – Szerviz út      480 m
2
 

Bibó út – Árpád v. út     2880 m
2
 

Zrínyi út      1200 m
2
 

Brassói út        900 m
2
 

Piac út       1140 m
2
 

Lejtő út – Volny út     1020 m
2
 

Munkás út – Ív út     1920 m
2
 

48-as út – Bem út – Rákóczi út   1800 m
2
 

Árpád v. út – Bolyki Főút (összekötő)    480 m
2
 

Kollégium  (összekötő) út      416 m
2
 

Lehel vezér – Bolyki Főútra (összekötő) út    300 m
2
 

Bibó út elágazás Bolyki Főútra     360 m
2
 

Nagy I. út        780 m
2
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Malom út        350 m
2
 

Nemzetőr út      1500 m
2
 

Lehel v. út – Géza út – Bulcsú út   3600 m
2
 

Összesen:               23506 m
2
 

2. körzet 

Március 15. út        520 m
2
 

Papp út        420 m
2
 

Vasvár út  Munkaügyi Központig     660 m
2
 

Összesen:      1600 m
2
 

 

3. körzet 

Petőfi út – Zsolnai tér     1440 m
2
 

4. körzet 

Pázmány út – József A. út – Váczi út  2600 m
2
 

Akácos út – Mekcsey út    3360 m
2
 

Kőalja út      4472 m
2
 

Katona J. út (Óvodáig)      350 m
2
 

Összesen:               10782 m
2
 

Összesen:             40928 m
2
 

 

 

Kerti utak, lépcsők 

Heti 3x.i gyakoriság 

1. körzet 

Vasvár út – Szerviz út lépcső – Szökőkút melletti  165 m
2
 

Vasvár út – Szerviz út lépcső – Fogtechnika mellett 165 m
2
 

Vasvár út – Szerviz út lépcső épület 2 db   28,8 m
2
 

            Árpád v.út 27. melletti lépcső    100 m
2
 

Bolyki főút 27. melletti lépcső      27 m
2
 

Kispiac – Bolyki főút lépcső       26 m
2
 

Vencel tér – Parkoló lépcső        36 m
2
 

Nemzetőr út – Nagyparkolóhoz lépcső 3 db      64,8 m
2
 

Vasvár úti nyilv. WC.melletti lépcső       36 m
2
 

Vasvár 56. ép. melletti lépcső       36 m
2
 

Szolg.Ház melletti kétoldali lépcső       72 m
2
 

Szolg. előtti dísztér      1200 m
2
 

Szökőkút környéke        300 m
2
 

Vencel tér         400 m
2
 

Liszt Ferenc Műv. Ház és Kaszinó előtti tér    1600 m
2
 

Volán előtti tér        600 m
2
 

Újváros téri gyógyszertár előtti tér      400 m
2
 

Összesen:       5256,6 m
2 

 

Heti 1x-i gyakoriság 

1. körzet 

Árpád v. – Bulcsú lépcső     120 m
2
 

Zrínyi út – Bulcsú lépcső     112,5 m
2
 

Árpád v. – volt „Cs” épület lépcső      37,5 m
2
 

Szabadidő park – Sétáló út     450 m
2
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Vasvár úti nagyparkoló melletti zöldter. gyalogos út         240 m
2
 

Összesen:       960 m
2 

 

2. körzet 

Liszt Ferenc úti lépcső       36 m
2
 

Gömöri – Zalai út közötti lépcső      60 m
2
 

Somsály Fő játszótér melletti lépcső      18 m
2
 

Március 15. út – Szigligeti lépcső      78 m
2
 

Szenna út – Németh L. út lépcső      58,5 m
2
 

Összesen:       250,5 m2 

4. körzet 

Lomb út – Nagyamerika lépcső      17 m
2
 

Munkás út – Kisamerika lépcső      36 m
2
 

Akácos út – Kertváros lépcső       48 m
2
 

Huba – Buda v. – Botond v. lépcső    195 m
2
 

Vajda – Nagyamerika lépcső     105 m
2
 

Etele út – Kistó lépcső     128 m
2
 

Nagyamerika – Révai lépcső       75 m
2
 

Iv út – Táncsicstelep       426 m
2
 

Összesen:       1030 m
2
   

Összesen:                        7497,1 m
2
 

 

Parkolók 

Heti 1x-i gyakoriság 

Nagy I. út Szerviz út     4920 m
2
 

Bolyki főút szerviz út épületek közötti parkolók 4600 m
2
 

Bolyki főút  épületei közötti parkolók  1700 m
2
 

Árpád v. 20 –22 épület előtt      320 m
2
 

Takarékszöv. melletti parkoló     495 m
2
 

Ív úti Toronyház mellett      200 m
2 

Október 23. tér    960 m
2 

48-as úti, Petőfi téri, József A úti             2000 m
2
 

Kaszinó előtti        225 m
2 

Volny úti      1882 m
2 

Falusi Katolikus templommal szemben  1600 m 

Kórházi parkoló     2640 m
2
 

Munkaügyi központ melletti parkoló     300 m
2
 

Lomb úti parkoló       560 m
2
 

Összesen:                  22.402 m
2
 

 

 

Játszóterek 

75 db        27.805 m
2
 

      

Homokozók 

54 db  

 

Takarítás 

Belváros I. sz. körzet 

heti 3x-i gyakoriság 



160 

 

Piac út       1800 m
2
 

Sárli út       4850 m
2
 

Nemzetőr út        960 m
2
 

Vasvár Szerviz út     1680 m
2
 

Brassói út      4060 m
2
 

Zrínyi út        800 m
2
 

Árpád v. út      4440 m
2
 

Bibó út        900 m
2
 

Nagy Imre út      3850 m
2
 

Szerviz út      1000 m
2 

Bolyki Tamás út     6300 m
2
 

Bem út       2520 m
2
 

Rákóczi út      1520 m
2
 

Vasköz      1000 m
2
 

Géza út      2160 m
2
 

Bulcsú út      2880 m
2
 

Lehel v. út      4200 m
2
 

Szent István út     4750 m
2
 

Bolyki  - Árpád v.. (Kollégium)     400 m
2
 

(torony ép.)        800 m
2
 

Összesen:       50.870 m
2
 

 

II .  körzet 
Heti 3x-i gyakoriság 

Petőfi út     1830 m
2
 

Velence tp.     6400 m
2
 

Baross G. út     1800 m
2
 

Összesen:     10030 m
2
 

Heti 1x-i gyakoriság 

Uraj – Susa főút    17000 m
2
 

Március 15. út     12600 m
2
 

Damjanich út     14400 m
2
 

Összesen:     44000 m
2
 

 

III. körzet  
Heti 3x-i gyakoriság 

Kőalja út     11340 
m2

 

Mekcsey út     10680 m
2
 

Akácos út       3240 m
2
 

Összesen:     25260 m
2 

 

Heti 1x-i gyakoriság 

Center      10060 m
2
 

Bánszállás       1375 m
2
 

Kovács Hagyó Gy. út    18600 m
2
 

Álmos v. út       4070 m
2
 

Dobó út       1920 m
2
 

Összesen:     36025 m
2
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IV. körzet 
Heti 3x-i gyakoriság 

Ady út      2640 m
2
 

József A. út     2640 m
2
  

Alkotmány út     2640 m
2
 

Szabó L. út       300 m
2
 

Kazinczy út       400 m
2
 

Bartók B. út     1680 m
2
 

Katona J. út     7200 m
2
 

Egyházvölgy     3360 m
2
 

Kenderszer     2720 m
2
 

Karu        600 m
2
 

Mogyorósvölgy    4320 m
2
 

Szondi út      600 m
2
 

Toldi út     1200 m
2
 

Meggyes       960 m
2
 

Lomb út     1000 m
2
 

Kisamerika     1050 m
2
 

Nagyamerika     1800 m
2
 

Összesen:     35110 m
2 

 

Heti 1x-i  gyakoriság 

Somsályfő             14500 m
2
 

Nagyvölgyi     4250 m
2
 

Bányász út     1760 m
2
 

Somsály       900 m
2
 

Révai út     1120 m
2
 

Hajnóczi út     1280 m
2
 

Vajda J. út     2000 m
2
 

Összesen:              25810 m
2
 

 

TAKARÍTÁSI KÖRZET BEOSZTÁSA 

 
1. körzet: Belváros: Piac út – Nemzetőr út – Sárli út – Vasvár Szerviz út – Brassói út 

– Zrínyi út – Árpád vezér út – Bibó út – Nagy I. út – Bolyki Főút 

– Szerviz út – Bolyki Tamás út – Bem út – Rákóczi út - Vasköz

  

2. körzet:  Szentsimon – Búzásvölgy – Kerekhegy – Uraj, Susa – Velence 

tp. – Petőfi út - Szenna 

3. körzet: Kőalja út - Tábla  - Bánszállás Center -  Várkony – Kistó – 

Istenmező Kertváros 

4. körzet: Váci M. út – Pázmány út – Karu – Toldi, Szondi – Kenderszer -  

Egyházvölgy – Mogyorósvölgy – Ady út – Bányász –  Sturmán  

– Révay út – Kazinczy út – Szabó L. út – Alkotmány út – 

Nagyamerika – Meggyes – Cipó – Csépány – Somsály 
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Bekötő utak 

 

I.körzet 
Heti 3x-i gyakoriság 

Nemzetőr út – Piac út – Malom út     2 db 

Vasvár út – Vasvár szerviz út – Meggyes    2 db 

Munkás út – Lomb út – Vajda út     2 db 

48-as út – Kazinczy út      1 db 

Ív út – Alkotmány út – Bajcsy Zs. út     2 db 

Munkás út – Gyár út       1 db 

Piac út – Arany J. út       1 db 

Árpád v. út – Zrínyi út – Bulcsú út  Árpád v. szerviz út  3 db 

Bem út – Bányász út – Bartók B. út – Rákóczi út   3 db 

Szent I. út – Bibó út – Lehel v. út     2 db 

Bulcsú út – Lehel v. út – Géza út     2 db 

Bolyki főút – Árpád v. út      1 db 

Összesen:        22 db 

 

II. körzet  

Heti 3x-i gyakoriság 

Petőfi út – Velence tep bekötő utak     1 db   

Baros G. út – Volny út – Zrínyi út – Március 15. út   3 db 

Damjanich út – Velence tp.      1 db 

Összesen:        5 db 

 

Heti 1x-i gyakoriság 

Petőfi út – Nap út – Nyár út – Budai N.A. út   3 db 

Uraj – Székely B. – Tormás – Verne – Temesvári –  

Kárpáti – Belső út       6 db 

Susa bekötő útjai       3 db 

Damjanich út – Bólyai F. – Szenna – Fráter Gy. – Muskátli –  

Nefelejcs – Bercsényi – Egressy – Szegfű    8 db 

Összesen:        20 db 

 

III. körzet  

Heti 3x-i gyakoriság 

Kőalja – Sziklástető – Kossuth – Áchim – Madách –  

Gálvölgye – Mátyás – Hunyadi – Jókai – Virág –  

Lyukó – Földessy - Szövetkezeti      12 db  

Mekcsey – Akácos – Istenmező – Honvéd – Tinódi – Etele 5 db 

Összesen:         17 db 

 

Heti 1x-i gyakoriság 

Dobó út – Kovács H. út      1 db 

Álmos - Tétény – Huba – Tas – Kond – Ond – Előd  6 db 

Kovács H. – Berkenye – Bánszállás     2 db 

Bánszállás bekötőútjai      3 db 

Center – Sajó – Tóth Ede – Temető felé bek.út   3 db 

Összesen:        15 db 
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IV. körzet 

Heti 3x-i gyakoriság 

Ady – Rákóczi – Egyház – Mogyorós – Kenderszer  4 db 

József A. – Váczi út       1 db 

Szabó L. – Újtelep       1 db 

Katona – Vasvári P. – Építők – Kosztolányi út   3 db 

Kenderszer – Karu – Toldi – Szondi     3 db 

Karu – Pázmány út       1 db 

Bocskay – Meggyes – Csokonai  - Radnóti    3 db 

Lomb út – Nagyamerika – Kisamerika – Meggyes   3 db 

Összesen:                 19 db 

 

Heti 1x-i gyakoriság 

Deák út – Rózsadomb      1 db 

Somsályfő – Vörösmarty      1 db 

Nagyvölgyi – Felső – Zrínyi – Nyárjasalja –Gyergyó  4 db 

Bányász – Sturmán – Révay      2 db 

Összesen:        8 db 

 

19.) napirend 

 

Javaslat Váradi Tibor és neje Ózd, Kölcsey út 5/A. szám alatti lakosok 

ingatlancsere miatti bérlőkijelölésére az Ózd, Lehel vezér út 5/B. 2/3. számú 

önkormányzati lakásba 

 

Boda István elmondja, ez egy nagyobb téma része, ami a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület elhatározta korábban, hogy a 

városrehabilitáció keretében a Kölcsey út térségében nagyobb üresítésbe kezd. 

Javasolja a határozati javaslat 2. pontjának kipontozott részére  beírni, hogy 

„400.000 Ft” és „a városrehabilitációs keret terhére”. Javasolja az alábbi pontot 

beiktatni: 

3.)  Az Ózd, Kölcsey út térségében megvásárolt ingatlanok kezelőjének, az 

ingatlanok birtokbavételének időpontjától a Képviselő-testület az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.-t jelöli ki. 

Az ingatlanok átadás-átvételéről helyszíni jegyzőkönyv készüljön a volt 

tulajdonos, az önkormányzat és a kezelő képviselőjének részvételével, és az 

ÓZDSZOLG Kft. a lakóépületek bontási engedélyét kérje meg a PH. 

Építéshatósági és Műszaki Osztályán.  

A Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a határozati javaslatot a fenti 

módosítással együtt javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére. 

Köszönetét fejezte ki munkájáért a Településfejlesztési és Stratégiai Osztálynak 

és további sikereket kívánt. 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, a Boda István által 

tett módosításokkal együtt. 
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

143/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Váradi Tibor és neje Ózd, Kölcsey út 5/A. szám alatti lakosok 

ingatlancsere miatti bérlőkijelölése az Ózd, Lehel vezér út 5/B. 2/3. 

számú önkormányzati lakásba 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.)  Ózd Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti 

díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.) sz. rendelet 4. §. (1) bekezdés e. pontja 

alapján tulajdonosi jogkörében eljárva   az Ózd, Lehel vezér út 5/B. 2/3. sz. 

alatti lakás bérlőjévé Váradi Tibor és Váradi Tiborné Ózd Kölcsey út 5/A. 

sz. alatti lakosokat jelöli ki. 

A bérleti jogviszony létesítése érdekében a bérleti szerződést az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nál egy éves időtartamra kell megkötni. 

A bérlők a szerződés megkötésekor kötelesek 216 000 Ft óvadék és  

18.968,- F/hó bérleti díj 12 havi összegének megfizetésére. 

 

2.)  Ózd Város Önkormányzata az Ózd, Lehel vezér út 5/B. 2/3. számú 

önkormányzati bérlakás berendezési tárgyainak cseréjéhez 400.000 Ft 

felhasználását engedélyezi a 2009. évi költségvetés városrehabilitációs 

kiadási előirányzata terhére. 

 

1.-2.) vonatkozásában: 

Felelős: ÓZDSZOLG Kft. ügyvezetője 

       Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2009. október 30. 

 

3.)  Az Ózd, Kölcsey út térségében megvásárolt ingatlanok kezelőjének, az 

ingatlanok birtokbavételének időpontjától a Képviselő-testület az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.-t jelöli ki. 

Az ingatlanok átadás-átvételéről helyszíni jegyzőkönyv készüljön a volt 

tulajdonos, az önkormányzat és a kezelő képviselőjének részvételével, és az 

ÓZDSZOLG Kft. a lakóépületek bontási engedélyét kérje meg a PH. 

Építéshatósági és Műszaki Osztályán.  

 

Felelős:   ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Határidő: értelemszerűen, az ingatlan átadás-átvételek időpontjai 

 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Dr. Bárdos Balázs 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 20) napirendi pont előterjesztője. 

 

20.) napirend 

 

Javaslat önerő biztosításával pályázat benyújtására a HÉRA Alapítványhoz 

áramdíj-tartozással rendelkező, szociálisan rászoruló fogyasztók részére nyújtott 

áramdíj támogatás igénybe vétele érdekében 

 

Benedek Mihály tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Ózd Kistérség 

Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2009. szeptember 28-án a 

23/ÓKTH/2009. számú határozatával hozzájárult, hogy a Kézenfogva Szociális 

Szolgáltató Központ Családsegítés Intézményegysége nyújtsa be a pályázatot. 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság, valamint 

az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag a „B” variációt támogatja. A Kézenfogva Szociális 

Szolgáltató Központ vezetője a bizottsági ülés időpontjáig tájékoztatta, hogy 252 

kérelem érkezett be, tehát a lakosság igénybeveszi ezt a szolgáltatást. 

 

Fazekas Zoltán szerint érdekesen alakul a testületi ülés napirendje, több 

szociális jellegű anyag előterjesztésére került sor mindeddig. Nem mondja, hogy 

esetlegesen egy közelgő kampánynak az előszelét tapasztalják, de a  szociális 

érzékenység megmérettetett a mai ülésen. Képviselőtársaival  elindítottak egy 

kérdőívet a Bursa Hungarica témájában, amennyiben ezt a célcsoportot kívánják 

támogatni, itt megtehetik. Az előterjesztés szerint azok számára nyújtanának 

áramdíj támogatást, akik hosszú ideje jelentős áramdíj tartozást halmoztak fel. 

Az indokolási részben olvasható, hogy azok a jogosultak, akik áramdíj tartozást 

halmoztak fel és külön jogszabály alapján védendő fogyasztónak minősülnek. 

Kérdése, kik minősülnek védendőnek? Az anyag szerint a többlet befizetést 

osztják vissza olyan családoknak, akik korábban ezt valamilyen okból 

elmulasztották. Ezzel még nem lenne gond, de van egy önerő, amit a város kíván 

magára vállalni. Nem az összeg nagyságrendjéről van szó, hanem az elvekről. 

Szerinte rossz üzenete van: aki nem fizet hónapok óta áramdíjat, azoknak most 

egy alapítvány közpénzekből megtéríti. Azzal nincs gond, hogy a pályázók 

helyett átvállalják a családsegítők. Úgy gondolja, aki 3-4 e Ft-os önerőt nem tud 

kifizetni, az a következő hónapban sem fogja kifizetni az áramdíjat. Szerinte 

nem véletlenül lett ez a jelképes összeg beiktatva a pályázat feltételei közé. Az 

indokolás megfogalmazza: nem kötelező az önerő, de hátrányban lesz, aki nem 

fizet. Kérdése, hogy lehet a feltételek pontosítása nélkül kiírni egy pályázatot. 

Nem jó irányú az a megoldás, hogy a város támogatja az önerő kifizetését. 
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Vannak jobban meghatározható célcsoportok, akik tényleg a gazdasági helyzet 

miatt szorulnak támogatásra. 

 

Krokavecz Györgyné válaszában elmondja, a védendő fogyasztó kategóriát a 

földgázellátásról és az áramdíjról szóló kormányrendelet határozza meg. 

Elsősorban a nyugdíjminimummal (28.500,- Ft-ot el nem érő) nem 

rendelkezőket sorolja ebbe a kategóriába, illetve bármilyen fogyatékossággal élő 

személyeket. A jegyző igazolása alapján – azok számára, akik ebbe a 

kategóriába tartoznak - egy méltányos folyamatot kell a szolgáltatónak 

alkalmazni. Tehát nem az történik, hogy azonnal kikapcsolják az áramot, hanem 

ez a folyamat hosszabbra nyújtható, több lehetőség áll rendelkezésére, hogy 

tartozását megfizesse a fogyasztó. Emiatt a kategória miatt került be a 

támogatottak körébe ez a kör is. A HÉRA Alapítvánnyal ő maga is, a 

családsegítés vezetője és az intézmény vezetője is számos esetben egyeztetett 

telefonon. Az alapítvány pályázati kiírása szerint 10%-os önerőt kell befizetni. A 

pályázatot nem nyújthatja be magányszemély és legfeljebb 100 e Ft-os  

támogatást lehet igényelni. Az intézményvezető jelentése alapján már 250 

kérelmet nyújtottak be. Elsődlegesen a 2009-ben tartozást felhalmozott 

fogyasztókról van szó, másrészt pedig azokról a fogyasztókról, akiket az 

ÉMÁSZ megkeres. Akikről az ÉMÁSZ úgy gondolja, hogy segítséget fog nekik 

nyújtani a támogatás,  azok számára kiküld egy adatlapot és jelentkezhetnek a 

családsegítőknél. Az ÉMÁSZ mérlegeli, hogy kik azok a fogyasztók, akiket 

eredményesen tudnak támogatni és azok nevében nyújtják be a pályázatot. A 

telefonon történt beszélgetés alapján meg kell állapítani, hogy nem mindig 

adnak egységes választ felvetéseikre. Ezért gondolták, hogy ne legyenek 

kirekesztve ezek az emberek és vállalja az önkormányzat az önrészt. Ha bent 

lesznek a pályázatok, akkor a HÉRA felelőssége, hogy mi módon bírálja el 

ezeket a pályázatokat. 

 

Benedek Mihály Fazekas Zoltán felvetésére reagálva határozottan 

visszautasítja, hogy bármely előterjesztés a kampány része lenne. Ma már 

többször bebizonyították, hogy a FIDESZ szócsöveként, már a választási 

kampány előszeleként, csúsztatásokkal és demagógiával tarkított 

hozzászólásokat tesznek különböző napirendi pontokhoz. Tájékoztatja a 

Képviselő-testületet, hogy a gazdasági válság okozta nehézségek miatt Ózd 

városában is egyre több olyan nehéz helyzetben lévő idős vagy fiatal házaspár 

él, aki elvesztette a munkahelyét. Amennyiben képviselőtársa venné a 

fáradtságot, hogy ügyfélfogadási időben bejönne és végighallgatná a sok 

elkeseredett embert – mint ahogy ezt a Jegyzővel tették - akkor tudná, hogy ez a 

szociális blokk nem arról szól, mint a 90-es évek elején, hogy éppen a hozzájuk 

tartozók hathatós segítségével a szociális mintahely és a  segélyezés módja 

kialakult Ózd városban. Az a cél, hogy megakadályozzák, hogy lecsússzanak 

olyan emberek, akik életük nagy részét becsületben ledolgozták ebben a 
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városban. A rendelet módosítás is azt eredményezheti, hogy egyre kevesebben 

kerülhessenek kilátástalan helyzetbe. Ez nem annak a társadalmi rétegnek szól, 

akit Fazekas Zoltán hozzászólásában sejtetni engedett. Szeretnék egyre közelebb 

vinni az emberekhez a szolgáltatást, ezért a város különböző területein 

ügyfélszolgálati irodát hoznak létre, hogy azok az emberek, akik a hivatal 

bejáratánál tapasztalható hangoskodás, tömeg miatt szégyenlenek bejönni, akkor 

a lakókörnyezetükhöz közelebb lévő irodákban tudjanak segítséget kérni. Ez a 

harmadik része a szociális blokknak, amelyet természetesen folyamatában 

csiszolni fognak. Véleménye szerint megérdemlik azok az emberek, akik 

kilátástalan helyzetbe kerültek. 

 

Fazekas Zoltán Krokavecz Györgyné válaszát elfogadja, de nem érti, hogy az 

ÉMÁSZ-nak mi köze lesz az elbíráláshoz. A Polgármester javaslata 

támogatandó, mely az ügyfélszolgálati irodák emberekhez való közelebb 

vitelére vonatkozik. Viszont ő is találkozik panaszkodó emberekkel, akik azt 

mondják, hogy megint olyan emberek kapják meg a teljes támogatást, akik nem 

fizetnek. Nem azokról a kisnyugdíjasokról, állásukat vesztett családokról van 

szó, akiknek az az első, hogy befizessék a rezsiszámláikat. Ő az előterjesztés 

üzenetével, a teljes, 100%-os áramdíj elengedéssel nem ért egyet. 

 

Dr. Almási Csaba Fazekas Zoltán kérdésére válaszolva elmondja, az 

áramszolgáltatásra és a gázszolgáltatásra vonatkozó kormányrendelet kötelezi a 

szolgáltatót, hogy értesítse a jegyzőt azoknak a fogyasztóknak a nevéről, 

lakcíméről és tartozásának mértékéről, akik ebben a veszélyeztetett kategóriában 

vannak. 2009. augusztus 1-jével kapta meg az első ilyen leveleket, amiben látta, 

hogy kik azok akik tartoznak és milyen összeggel. Már a listából is lehetett 

következtetni, hogy milyen társadalmi csoportok kerültek bele ebbe a listába. 

Ezt követte annak megvizsgálása, hogy az ügyfélfogadáson hogyan tevődik 

össze az ügyfélkör. Meghallgatta az ügyfeleket milyen gondokkal küszködnek 

és sok olyan nyugdíjas vagy két gyermeket nevelő házaspár volt, akiknek a havi 

jövedelme nettó 120-130 e Ft. Tehát az ÉMÁSZ és a TIGÁZ szerepe a jelzéssel 

jön be, a kormányrendelet alapján.  

 

Dr. Bárdos Balázs a határozati javaslatot a „B” változat szerint teszi fel 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 16 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

144/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 
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Tárgy: Önerő biztosításával pályázat benyújtása a HÉRA Alapítványhoz 

áramdíj-tartozással rendelkező, szociálisan rászoruló fogyasztók részére 

nyújtott áramdíj támogatás igénybe vétele érdekében 

 

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület - Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Tanácsának  23/ÓKTH/2009. (IX. 28.) számú határozata alapján - megbízza a 

Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ-Családsegítés intézményi egységét, 

hogy a Magyar Energia Hivatal 429/2009. számú határozatában foglalt 

feltételeknek megfelelő fogyasztók nevében folyamatosan nyújtson be 

pályázatot áramdíj támogatás igénybe vétele érdekében a HÉRA Alapítványhoz.  

 

Határidő:  azonnal, majd folyamatosan 

Felelős:  Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

               Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 

 

2. A Képviselő-testület Ózd város Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetésében a Társadalompolitikai juttatások terhére a 

támogatásra jogosult fogyasztók részére megítélt áramdíj támogatás 

igénybe vétele érdekében önerőként biztosítja a támogatási összeg 

tíz százalékát, legfeljebb összesen 1000 EFt-ot. 

 

Megbízza a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy folyamatosan gondoskodjon a 

megítélt áramdíj támogatás igénybe vételéhez szükséges önerő átutalásáról a 

HÉRA Alapítvány részére. 

 

Határidő:  szükség szerint, majd folyamatosan 

Felelős:  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Obbágy Csaba hozzáteszi, azon kellene elgondolkodniuk a szakértőknek, 

hogyan lehetne kikerülni azt a problémát, hogy egyre többen azért válnak el, 

hogy jogosultságot szerezzenek szociális ellátásokra. Ezt nem tartja jó iránynak. 

Nem jó, hogy azért bomlanak fel családok „papíron”, hogy jogosultakká 

váljanak. 

 

Benedek Mihály szerint erre a problémára a szakértőknek nem lehet ráhatása, 

bár egyetért a felvetett problémával 

 

Dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 

polgármesternek. 
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21.) napirend 

 

Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

Ügyrendjének jóváhagyására 

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Tartó Lajos hozzáteszi, az Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére.  

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozza: 

 

145/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

Ügyrendjének jóváhagyása 

 

A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az Ózdi 

Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a határozat mellékletét 

képező Ügyrendjét jóváhagyja. 

 

Felelős: Ózdi Sportcentrum FB – elnök 

Határidő: folyamatos 

 

145/KH/2009.(X.1.) sz. határozat melléklete 

 

 

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit kft.  Felügyelő Bizottságának 

 

 

Ü g y r e n d j e 

 

1.) A Felügyelő Bizottság szervezete 

 

a) A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, akiknek Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (továbbiakban: alapító) a 96/KH/2009(VI.25.) számú 

határozat alapján 2011. május 31-ig ad megbízást. 
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b) Az FB elnökét a bizottság az alapító okiratban szabályozottak szerint 

nyílt szavazással választotta meg. 

 

elnöke: Kristonné Sipos Ágnes 

  (an.: Győrfi Anna) 

  3623 Borsodszentgyörgy, Hegyalja út 3. sz. alatti lakos  

 

Tagjai: Bíró István 

  (an.: Varga Gizella) 

  3600 Ózd, Bolyki főút 38.fsz. 3. alatti lakos 

 

  Turi Zsolt 

  (an.: Csépányi Margit) 

  3626 Hangony, Zöldmező út 10. sz. alatti lakos 

 

2.) A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó előírások 

 

a) Az FB tagjai újraválaszthatók és az alapító által bármikor 

visszahívhatóak. 

 

b) A tag a más társaság felügyelő bizottságába történő megválasztásáról az 

alapítót 15 napon belül köteles tájékoztatni. 

 

c) A tag kötelezettségeinek megszegéséért a társaságnak okozott kárért a 

polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy 

intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az FB-nek vagy az alapítónak 

bejelentette, illetve az FB üléséről készült jegyzőkönyvben rögzítette. 

 

d) A tagok a Kft. ügyeiről szerzett értesüléseiket kötelesek üzleti titkokként 

kezelni. 

e) A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. 

 

f) A tag FB tagságáról az alapító egyidejű tájékoztatása mellett bármikor 

lemondhat. 

 

3.) A Felügyelő Bizottság elnökére vonatkozó előírások 

 

a) Az elnököt az FB tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják 

meg. 

 

b) Az elnök köteles: 
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- Az alapítónak a Kft.-t érintő döntései után, a jegyzőkönyv, 

illetve a határozat kézhezvételét követően, 15 napon belül 

összehívni az FB-t. 

 

- Összehívni a Felügyelő Bizottságot a könyvvizsgálói jelentés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagy ha a 

könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót meg kell 

hívni az FB ülésére. 

 

- Az alapítónak jelenteni, ha az FB tagjainak száma 3 fő alá 

csökken. 

 

c) Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja. 

 

4.) A Felügyelő Bizottság működése 

 

a) az FB évente legalább négy alkalommal, továbbá a harmadik pontban 

megjelölt okok alapján, illetve szükség szerint ülésezik. 

 

b) Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A 

meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal írásban kell a tagok számára 

megküldeni. 

 

c) Az FB ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek mindazok, akiknek a 

jelenléte az adott napirend tárgyalásához szükséges. 

 

d) Az FB üléseit a két tag is összehívhatja, ha ezt az elnök nem teszi meg, 

illetve ha kötelezettségeit megszegi. 

 

e) Az FB határozatképes, ha 3 fő jelen van. 

 

f) Az FB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

g) Sürgős esetekben az FB tagok véleménye telefax útján is megkérhető. A 

döntés eredményét az általános szavazási szabályok szerint kell 

megállapítani. 

 

h) Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a 

jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendeket és a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvben ezen túlmenően rögzíteni kell: 

 

1. minden tényt, véleményt, amit a tagok kérnek, 

2. minden külön véleményt, 
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3. minden tiltakozást, 

4. a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. 

 

5.) A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei 

 

a) Az FB ellenőrzi a Kft. ügymenetét, a hatályos jogszabályok, az Alapító 

okirat, az SZMSZ és az alapító határozatai alapján. 

 

b) Ellenőrzi a Kft. ügyvezetését, ezen belül a gazdálkodás menetéről, az 

éves gazdálkodási tervek (üzleti tervek) időarányos végrehajtásáról az 

ügyvezetőtől negyedévente tájékoztatást kér a főbb pénzügyi adatok 

bemutatásával. 

 

c) Az FB tagjai a feladataikhoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást 

kérhetnek a Kft. ügyvezetőjétől és dolgozóitól. Feladat ellátása során az 

FB-nek joga van a társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről 

felvilágosítást kérni. 

 

d) Az FB köteles megvizsgálni és véleményezni az éves beszámolókat, a 

mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, 

előterjesztéseket, valamint a 2006. évi IV. törvény szerint a gazdasági 

társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi 

kérdést. 

 

e) Az FB köteles ellenőrizni a Társaság szabályzatait és azok 

rendelkezéseinek végrehajtását. 

 

f) Az FB köteles az alapítót tájékoztatni, ha az alapító határozatába ütköző 

tényt, mulasztást tapasztal. 

 

g) Az FB köteles az alapítói jogokat gyakorló Képviselő-testület 

összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba ütköző intézkedést, 

mulasztást tapasztal. 

 

6.)  A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése 

 

- Az FB tagság megszűnik a tag visszahívásával, lemondásával, 

elhalálozásával, illetőleg a társaság megszűnése esetén. 

 

 

 

7.)  Az Ügyrend jóváhagyása, módosítása 
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a) Az FB ügyrendjét maga alakítja ki és az alapító hagyja jóvá. 

 

b) Az ügyrendet az FB módosíthatja, erről az alapítót az elnök értesíti és 

kezdeményezi az alapítónál a jóváhagyását. 

 

22.) napirend 

 

Javaslat egyes közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosítására és 

egységes szerkezetben történő elfogadására. 

 

Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és szintén javasolja egyhangúlag a Képviselő-testület részére 

elfogadni. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

146/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Egyes közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosítása és 

egységes szerkezetben történő elfogadása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 

határozati javaslat 1/a és 1/b. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 

határozati javaslat 2/a. és 2/b. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület az  Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 

Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 

határozati javaslat 3/a. és 3/b. melléklete szerint jóváhagyja. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

  OMSO vezetője 

 

 
146/KH/2009. (X. 01.) sz. határozat 1/a. melléklete 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 66. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) 

és (5) bekezdés, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján  a 2009 május 21-én kiadott Széchenyi István 

Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

1. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„19. Maximális tanuló létszám:                560 fő” 

 

Ó z d, 2009. október 1. 

 

 

 Benedek Mihály  

 polgármester 

 

 

146/KH/2009. (X. 01.) sz. határozat 1/b. melléklete 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á N A K  

 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/KH/2009.(X.01.) sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdés, 

valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvény 1. §-a alapján az alábbi          - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratot 

adja ki: 
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1. A költségvetési szerv neve:  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

    Rövid neve:   SZIKSZI 

    OM azonosítója:   029306 

 

2. Székhelye:  3600 Ózd, 48-as út 6. 

 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: - 

 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános középfokú oktatás    853100 

 

5. Alap és kiegészítő tevékenysége  

 

5/A.  2009. december 31-ig érvényes szakfeladat-rendszere 

 

Szakágazat száma: 853100 

 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                              Szakfeladatok száma 

- Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (nyelvi előkészítő 80217-7 

 évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 

 

- Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai  80224-1 

oktatás (közép-, emelt és/vagy felsőfokon; 13-14. évfolyamon) 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 80218-8 

nevelése, oktatása (a felülvizsgálati szakértői csoport javaslata alapján) 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

- Iskolai intézményi közétkeztetés  55232-3 

 

- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, felnőttoktatás 80402-8 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 

 

Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 

 

- önköltséges tanórán kívül foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet; 

- a rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamban 

bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát; 

- iskolarendszeren kívüli szakképzés (tanfolyam); 

- ECDL vizsga szervezése; 

- akkreditált nemzetközi nyelvvizsgahely - ECL (angol/német); 

- iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, szakmai oktatás 
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- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása 

 

- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     

  (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

- Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 

 

- Diáksport 92403-6 

 

5/B.  2010. január 1-jétől érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége                                                                        Szakfeladatok száma 

   

- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 1 

(nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 1 

 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 

 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

  elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211 1 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

   nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 1 

- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221 1 

   

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

   nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  

   évfolyamokon 853222 1 

 

- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  

   szakképzési évfolyamokon 853231 1 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  

   szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232 1 

 

- Felsőfokú szakképzés 854211 1 

 

- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 
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Kiegészítő tevékenysége 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214 2 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  

felnőttoktatás 853224 2 

Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234 2 

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931 2 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932 2 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 2 

  

Kisegítő és vállalkozói tevékenysége: nem folytat 

 

6.  Működési köre: általános középfokú oktatás Észak-magyarországi régió területén 

       

7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

 testülete  

 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

 testülete 

 

8. Típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató 

 

Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú Oktatási Intézmények 

Gondnoksága látja el.” 

 

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 

 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az 

egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 

 

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 

gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Egyéb esetekben a Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári 
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Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 

  

 3600 Ózd, Városház tér 1 

  A Sajó-menti Szakképzés-szervezési 

  Társulás tagja (TISZK) 

 

13. Az intézmény típusa: szakközépiskola 

 

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: nincs    

       

15. Tagintézményei: nincsenek 

 

16. Telephelye(i): nincsenek 

 

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  

 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi 

Önkormányzat tulajdonában álló 5286. hrsz.-ú , 6960 m
2
 alapterületű föld a rajta 

található épületekkel, építményekkel. (3680 m
2
 alapterület.) (3600 Ózd, 48-as út 6.) 

 

A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi 

eszközök.  

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 

szabadon használhatja. 

Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 

 

18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, 

illetőleg biztosítékként felhasználni. 

A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 

szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 

19. Maximális tanulólétszám: 560 fő 

 

20. Tagozat megnevezése: nappali 

 

21. Évfolyamok száma:  

 

Az intézmény nyelvi előkészítő évfolyam, 9-12/13. évfolyammal és 13-14. szakképző 

évfolyammal működik 
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Ózd, 2009. október 1. 

 

 

 

 Benedek Mihály  

                                                                                    polgármester 

 

 

Záradék: 

 

A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 146/KH/2009. (X.1.) sz.  határozatával hagyta 

jóvá.  

Jelen Alapító Okirat 2009. október 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti 72/KH/2009. (V. 21.) számú Alapító Okirat. 

 

 

146/KH/2009. (X. 01.) sz. határozat 2/a. melléklete 

 

BEM  ÚTI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA ÉS ÓVODA  

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 66. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) 

és (5) bekezdés, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján  a 2009 május 21-én kiadott Bem Úti Általános 

Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

 

2. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„19. Maximális tanuló létszám:                 

Bem Úti Általános Iskola 674 fő   

Mogyorósvölgyi Óvoda    70 fő” 

 

Ó z d, 2009. október 1. 

 

 Benedek Mihály  

 polgármester 
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146/KH/2009. (X. 01.) sz. határozat 2/b. melléklete 

 

 

A BEM ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/KH/2009.(X.01.)  sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdés, 

valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvény 1. §-a alapján az alábbi   - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratot adja 

ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 

    OM azonosítója: 028900 

 

2. Székhelye:  3600 Ózd, Bem út 8 

 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: - 

 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás  852010 

 

5. Alap és kiegészítő tevékenysége  

 

5/A.  2009. december 31-ig érvényes szakfeladat-rendszere 

 

Szakágazat száma: 852010 

 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                               Szakfeladatok száma 

- Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés 80111-5 

„Óvodai környezeti nevelési program” szerint 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű  

óvodai nevelése integráltan 80112-6 

 

- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8. évfolyamon 80121-4 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  

nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
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nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 

- Napközi otthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

- Óvodai intézményi étkeztetés       55231-2 

- Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 

- Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 

-- fejlesztő felzárkóztatás kis létszámú csoportokban 

-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 

-- emelt szintű ének-zene oktatás    

-- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása 

-- diáksport 

 

- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75 184-5     

  (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

- Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85 334-4 

 

5/B.  2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége 

 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 1 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 1 

   

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011 1 

(1–4. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012 1 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 1 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 1 

(5–8. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 1 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
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előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852023 1 

 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 855913 1 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 855916 1 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 1 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 

 

Kiegészítő tevékenysége 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

 

Kisegítő és vállalkozói tevékenysége: nem folytat 

 

6.  Működési köre: alapfokú oktatás 

 Ózd területén (1. függelék) 

 

7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

 testülete  

 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

 testülete 

 

8. Típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 

 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú Oktatási Intézmények 

Gondnoksága látja el. 
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9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az 

egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 

 

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 

gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. 

Egyéb esetekben a Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:    nincs 

 

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-

testülete 

 3600 Ózd, Városház tér 1 

 

13. Az intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény 

  

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi   és más feladatai: kisebbségi oktatás kizárólag 

   magyar nyelven 

       

15. Tagintézményei: Mogyorósvölgyi Óvoda 

 

16. Telephelye(i):  

  

Intézményegység Telephely  

 

Bem Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 8. (székhely)   

Bem Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 12. 

Mogyorósvölgyi Óvoda 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.   

 

 

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  

  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 

- 5335/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 8122 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található 

oktatási épülettel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral, ebédlővel, aulával (Ózd, 

Bem út 8. szám). 

 

- 6937 hrsz. alatt nyilvántartott 2852 m
2
 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási 

épülettel, tornaszobával, sport- és egyéb udvarral (Ózd, Bem út 12. szám). 

 

- 6627 hrsz. alatt nyilvántartott 2403 m
2
 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 
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épülettel és játszó udvarral (Ózd, Mogyorósvölgy 2/A. szám). 

 

- 5335/1 hrsz. alatt nyilvántartott 809 m
2 

alapterületű ingatlan a rajta található 

kazánház épülettel (Ózd, Bartók B. út 36. szám). 

 

A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi 

eszközök.  

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 

szabadon használhatja. 

Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 

 

18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, 

illetőleg biztosítékként felhasználni. 

A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 

szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 

19. Maximális tanulólétszám:   

 

Bem Úti Általános Iskola 674 fő 

Mogyorósvölgyi Óvoda   70 fő 

    

20. Tagozat megnevezése: nincs 

 

21. Évfolyamok száma:  

Az intézmény 2 óvodai csoporttal és 1.-8. általános iskolai évfolyammal működik. 

 

Ózd, 2009. október 01. 

 

            Benedek Mihály 

 polgármester 

 

 

Záradék: 

 

A Bem Úti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete,  146/KH/2009.(X. 01.)  határozatával hagyta jóvá.  

Jelen Alapító Okirat 2009. október 1. napján lép hatályba.  

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 72/KH/2009. (V. 21.) sz. Alapító Okirat. 
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146/KH/2009. (X. 01.) sz. határozat 3/a. melléklete 

 

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 66. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) 

és (5) bekezdés, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján  a 2009 május 21-én  kiadott Apáczai Csere János 

Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

3. Az Alapító Okirat 2. és 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„2. Székhely:  3600 Ózd, Kőalja út 149.” 

 

„16. Telephelyei: 

 

Intézményegység     Telephely 

 

Apáczai Csere János Általános Iskola  3600 Ózd, Kőalja út 149. (székhely) 

Apáczai Csere János Általános Iskola  3600 Ózd, Kőalja út 147. 

Virág Úti Óvoda     3600 Ózd, Virág út 27.” 

 

Ó z d, 2009. október 1. 

 

 

 Benedek Mihály  

 polgármester 

 

 

146/KH/2009. (X. 01.) sz. határozat 3/b. melléklete 

 

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 72/KH/2009. (V. 21.) sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdése, 

valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvény 1. §-a alapján az alábbi           - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratot 

adja ki: 
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1. A költségvetési szerv neve:  Apáczai Csere János Általános Iskola és 

 Óvoda 

    OM azonosítója: 028902 

 

2. Székhelye:    3600 Ózd, Kőalja út 149. 

 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: - 

 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás 852010

    

5. Alap és kiegészítő tevékenysége  

 

5/A. 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat-rendszere 

Szakágazat száma: 852010 

 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                                          Szakfeladatok 

száma 

- Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés 80111-5 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű  

óvodai nevelése integráltan 80112-6 

 

- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8. évfolyamon 80121-4 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  

nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 

- Napközi otthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

- Óvodai intézményi étkeztetés       55231-2 

- Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

- Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 

-- fejlesztő felzárkóztatás kis létszámú csoportokban 

-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 

-- emelt szintű ének-zene oktatás    

-- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása 

-- diáksport 

- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     

   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

- Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 



187 

 

 

5/B. 2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége 

 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 1 

(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program  

alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai  

fejlesztő programot szervez.) 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 851013 1 

    

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011 1 

(1–4. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012 1 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 1 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   852021 1 

(5–8. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)  852022 1 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)                                   852023 1 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 855913 1 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 1 
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Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 855916 1 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 1 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 

 

Kiegészítő tevékenysége 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

 

Kisegítő és vállalkozói tevékenysége:  nem 

folytat 

 

6.  Működési köre: alapfokú oktatás 

 Ózd területén (1. függelék) 

 

7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

8. Típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 

 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek  

 pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú  

Oktatási Intézmények Gondnoksága látja 

el. 

 

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az 

egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 

 

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 

gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Egyéb esetekben a Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 

 

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testület  

 3600 Ózd, Városház tér 1 

 

13. Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 

  

14. Nemzeti, etnikai kisebbség és más feladatai: kisebbségi oktatás kizárólag magyar 

nyelven 

       

15. Tagintézményei: Virág Úti Óvoda 

 

16. Telephelye(i):  

  

Intézményegység Telephely  

 

Apáczai Csere János Általános Iskola  3600 Ózd, Kőalja út 149. (székhely) 

Apáczai Csere János Általános Iskola  3600 Ózd, Kőalja út 147.   

Virág Úti Óvoda 3600 Ózd, Virág út 27.   

 

Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 

      

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  

  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 

- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 

épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, 

Kőalja út 149. szám). 

- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m
2
 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási 

épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 Ózd, 

Kőalja út 147. szám). 

- 2877 hrsz. alatt nyilvántartott 2181 m
2
 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 

épülettel, tornaszobával és játszó udvarral (3600 Ózd, Virág út 27.) 

 

A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi 

eszközök.  

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 

szabadon használhatja. 

Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 

 

18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, 
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illetőleg biztosítékként felhasználni. 

A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 

szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 

19. Maximális tanulólétszám:   

 

Apáczai Csere János Általános Iskola 306 fő 

Virág Úti Óvoda   75 fő 

    

20. Tagozat megnevezése:  nincs 

 

21. Évfolyamok száma:  

Az intézmény 3 óvodai csoporttal és 1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 

 

Ózd, 2009. október 1. 

  

       

                                                  Benedek Mihály 

                                                                                                     Polgármester 

 

Záradék: 

 

Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, ……./KH/2009. (X. 01.) sz. határozatával 

hagyta jóvá. Jelen Alapító Okirat 2009. július 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 72/KH/2009. (V. 21.) sz. Alapító Okirat. 

 

23.) napirend 

 

Javaslat az UNICO-Ingatlan Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft Sárli 

telepi ingatlanvásárlása kapcsán elállási jog gyakorlására  

 

Boda István: hosszas vita, előkészítés, egyeztetés után jött létre a végeredmény. 

Szerették volna, ha ez a cég beruház, de most ezt a döntést kell meghozni, mert 

más lehetőség nincs. Ennek negatív oldala a bevétel kiesés, pozitív oldala: lehet, 

hogy később találnak még egyéb hasznosítókat. Az előterjesztést a 

Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési 

és -üzemeltetési Bizottság támogatja. Javasolja, hogy a 2.) pont legyen az 1.) 

pont, a 3.) pont pedig  a 2.) pont. Az 1.) pont csak egy bevezető rész, abban nem 

felelős a Polgármester, mert csak tényeket állapít meg.  Ezzel a módosítással 

együtt javasolja elfogadni a határozati javaslatot. 

 

Benedek Mihály: ismerve az előterjesztést,  az 1.) pontot el lehet hagyni, mert a 

szöveges részben ugyanezek az adatok szerepelnek. Megkérdezi a Képviselő-

testületet, elfogadja-e a határozati javaslatot úgy, hogy az 1. pontot elhagyják 
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belőle és a  sorszámozás ennek megfelelően változik. Kéri szavazzanak. 

 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozza: 

 

147/KH/2009.(X.01.) számú Határozat 

 

Tárgy: Az UNICO-Ingatlan Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft Sárli 

telepi ingatlanvásárlása kapcsán elállási jog gyakorlása  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és megállapítja, hogy az Ózd Város Önkormányzata és az UNICO 

Ingatlan-Project Kft között 2007. október 5-én létrejött és 2007. december 28-

án, valamint 2008. június 12-én módosított ingatlan adásvételi szerződés alapján 

az eladót megillető 120 393 390 Ft bruttó vételár hátralékot a vevő nem 

teljesítette.  

A vevő az Önkormányzat 53/KH/2009. (IV.28.) sz. határozatával módosított 

2009. június 28-i fizetési határidőre nem teljesített, valamint a 123/KH/2009. 

(VII.09.). sz. határozattal elfogadott tartozás-rendezési  feltételekre vonatkozó 

megállapodást nem írta alá. 

 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat az UNICO Ingatlan-

Project Kft-t felszólítja az ÁFA törvény változása következtében 

125 409 781 Ft-ra módosult vételár-hátralék és annak a Ptk. 301 §-a alapján 

számított kamatai 8 banki munkanapon belül történő megfizetésre.  

A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat a hatályos ingatlan 

adásvételi szerződés alapján egyoldalúan eláll a szerződéstől, azzal a 

hivatkozással, hogy a 2008. június 12-én létrejött II. sz. adásvételi szerződés 

8. pontja értelmében amennyiben a vevő a hátralékos vételárat határidőben 

nem fizeti meg, az eladót írásbeli indokolással alátámasztott elállási jog illeti 

meg, amely az adásvételi szerződést megszünteti.  

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fizetési felszólítás 

megküldésére és teljesítés elmaradása esetén az elállási jog gyakorlása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

1-2. pontok vonatkozásában 

Felelős: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elhagyja az üléstermet. 
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24.) napirend 

 

Javaslat az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési 

helyére 

 

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

valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság együttes ülésén 

megtárgyalta az előterjesztést. Az ülésen komoly kétségek merültek fel a 

telepítendő hulladékgyűjtő udvar helyének kijelölésével kapcsolatban. Nem 

értettek egyet abban, hogy a város közepére kerüljön a hulladékgyűjtő udvar. 

Másrészt a piac területéből venne el, ami 4-4,5 M Ft árbevétel kiesést okozna az 

ÓZDINVEST Kft-nek. Beruházási szempontból értékes területet foglalna el az 

önkormányzat szempontjából térítésmentesen. Ezeket a szempontokat 

figyelembevéve a bizottságok egyhangúlag elutasítani javasolják a határozati 

javaslatban szereplő területet. Tudomásul véve, hogy a városban szükség van 

újabb hulladékgyűjtő udvarok kijelölésére, javasolják, hogy a 

Településfejlesztési és Stratégiai Osztály összefogásában, az ÓZDINVEST Kft. 

és az ÓHG Kft. bevonásával kerüljön egy újabb terület kijelölésre, 

megvizsgálásra, és az októberi képviselő-testületi ülésen kerüljön előterjesztésre 

az újabb terület, ami minden szempontból kielégítő lehet és nem veszélyezteti az 

ÓHG Kft. pályázatát. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 1 igen, 18 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 

fogadja el a határozati javaslatot.  

 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Dr. Bárdos Balázs 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 25) napirendi pont előterjesztője. 

 

25.) napirend 

 

Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2009. I. félévi működéséről 

 

Szalári István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére. 

 

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

 

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
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148/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy:  Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2009. I. félévi működéséről  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Strohmayer László és Ríz Gábor elhagyják az üléstermet. 

 

Dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 

polgármesternek. 

 

26.) napirend 

 

Beszámoló Ózd város 2004-2008. közötti időszakra készült 

Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról 

 

Szalári István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag  a következő 

határozatot hozza: 

 

149/KH/2009.(X.1.) számú Határozat 

 

Tárgy: Beszámoló Ózd város 2004-2008. közötti időszakra készült 

Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról 

 

A Képviselőtestület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta: 

1. A 2004-2008. közötti időszakra készült, Ózd város Önkormányzatának 

1/2005. (I.25.) sz. rendeletével kihirdetett Helyi Hulladékgazdálkodási 

Terv végrehajtásáról szóló Beszámolót elfogadja. 

 

2. A 2009-2014. közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási 

Terv Országgyűlés által történő elfogadását követően kerüljön 

kidolgozásra az új Helyi Hulladékgazdálkodási Terv. Az új Helyi 
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Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetésének költségeihez a pénzügyi 

fedezetet a 2010. évi költségvetésben biztosítani kell.  

 

Felelős: -    költségelőirányzat beépítéséért a 2010. évi költségvetés  

tervezetébe:  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

- a költségelőirányzat mértékére történő javaslattételért és 

az új Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetéséért: PH. 

Építéshat. és Műszaki O. vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

       

27.) napirend 

 

Tájékoztató a „Települési szilárd Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés” 

végrehajtásáról 

 

Szalári István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére. 

 

Vitális István érdeklődik a régi Gálvölgye úti szemétlerakó rekultivációjával 

kapcsolatban, a lakosság nevében. Akik ott laknak, látják, hogy földdel 

letakarásra kerül a szemét. Kérdés, hogy a rekultiváció során el fogják-e vinni a 

szemetet vagy ott marad?  

 

Suszter Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lerakó bezárása 

megtörtént júliusban, attól kezdve nem szállítottak oda hulladékot. Átmenetileg 

arra van lehetőség, hogy építési törmeléket helyezzenek el a lerakón. Ez a 

Felügyelőség engedélyével történik és a rekultiváció előkészítését szolgálja. Ez 

részint a takarást  biztosítja, részint kiegyenlítő rétegként kívánják felhasználni. 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

nyertes pályázat birtokában van, aminek része a Gálvölgye úti hulladéklerakó 

rekultivációja. Érvényes építési engedéllyel rendelkezik a projekt. A 

tervmódosítást a közeljövőre ígérték a tervezők. Amint ez megtörténik, a 

Társulás megfelelő ütemben és módon megindíthatja a rekultivációs eljárást. Az 

eljárás lebonyolítására arra alkalmas szakmai kivitelezők lesznek kiválasztva. 

Korábban sem volt arról szó, hogy innen a szemét elszállításra kerülne. Helyben 

történő rekultiváció lett megtervezve, ami azt jelenti, hogy az uniós 

követelményeknek megfelelően készült terv szerint különböző rétegekkel 

letakarják a hulladéktömeget és ezt követően növényzettel betelepítik. 

Figyelőkutakat kell telepíteni és a hulladéktestben keletkező gázokat el kell 

vezetni szabályozott körülmények között. Erről is rendelkezik a rekultivációs 

terv. A terv megvalósításának pontos idejét nem tudja meghatározni, a pályázat 

feltételei fogják megszabni. Becsléseik szerint kb. 2-3 éven belül fog 
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megvalósulni. Onnantól kezdve abban a térségben további hulladék- és törmelék 

elhelyezés nem lesz már, növényzet fogja takarni a hulladéklerakót és 

amennyiben megkapják a megbízást, az előírt időtartamon belül – amely 

tudomása szerint 30 év - figyelik és gondozzák, hogy megfelelő módon legyen 

kezelve ez a terület. 

 

Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

28.) napirend 

 

Tájékoztató az ózdi hulladékátrakó és hulladékudvar üzemeltetésének 

tapasztalatairól 

 

Szalári István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vették a tájékoztatót. 

 

Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

29.) napirend 

 

Tájékoztató a 2009/2010-es tanév indításának tapasztalatairól 

 

Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és örömmel tapasztalta, hogy az iskolák és óvodák pályázatból 

idén 128,5 M Ft-ot nyertek, ami jelentősen javítja az eszközellátást és a 

pedagógusok megbecsülését. A szakos ellátást úgy kell értelmezni, hogy  

Sajóvárkonyon a leírtakhoz képest javul a helyzet, azóta már képzéseket 

indítottak be. A Vasvár úti Általános Iskola tornatermével kapcsolatban 

rövidesen intézkedés szükséges. A fűtés beindításakor a betöltés során kiderült, 

hogy az iskola hőközpontja és a tornaterme közötti szakasz olyan mértékben 

károsodott, hogy elfolyik a víz. Ennek kiváltására és kijavítására becslések 

szerint 4,5-5 M Ft szükséges. Ennek egy része rendelkezésre áll az Alsófokú 

Oktatási Intézmények Gondnokságánál, de ezt ki kell egészíteni. Pár napos 

munkáról van szó, de sajnos nem halasztható. A bizottság foglalkozott a 

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola garanciális munkáival. Itt 

három olyan téma van, ami a költségvetést is érinti. Az egyik a korábban már 

megszavazott és költségvetési támogatást nyert könyvtár kialakítása. A héten 

remélhetőleg elkészül a terv, de a megvalósítás átcsúszik a következő évre. 
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Gondok vannak a pvc burkolat minőségével, a sportpálya körüli kerítés 

kialakításával, a flórakosarak közelében elkészítendő vízelvezetőkkel. Ezek 

garanciális munkák, egyenlőre nem nyúlhat hozzá senki, de mindenképpen 

megoldás szükséges. 

 

Benedek Mihály a Pénzügyi Bizottság elnökével történt egyeztetés alapján 

elmondja, hogy az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál az említett 

összegből 3 M Ft áll rendelkezésre. A svájci alaphoz biztosított önerőben még 

maradt tartalék és ennek a terhére javasolja kiegészíteni a meglévő összeget. Ezt 

a költségvetés módosításánál át fogják vezetni. Kéri Boda István bizottsági 

elnököt és Béri-Vitkó Ilona osztályvezetőt, hogy Kiss Lajos osztályvezető 

közreműködésével vegyék fel a kapcsolatot az ÓZDINVEST Kft-vel, valamint a 

TÁVHŐ Kft-vel, és a fűtési idényre csinálják meg a fűtést. A Széchenyi István 

Közgazdasági Szakközépiskolával kapcsolatban elmondja, hogy a garanciális 

felülvizsgálatnál a linóleumot és a könyvtárat meg kell csinálni. 

 

Obbágy Csaba megerősítve Kovács  Béla bizottsági elnököt, elmondja,  a nem 

szakrendszerű oktatás bevezetése van a háttérben. Folyamatban van a 120 órás 

képzés, amin intézményükből 5 fő vesz részt. November közepén 100%-os lehet 

az ellátottság.  Az anyagban olvasható, hogy „A beruházásra tervezett Mekcsey 

úti Óvoda épületének kiváltására elkészültek a szükséges tervek (250 M Ft). A 

pályázati lehetőség keresése folyamatos, az önrész biztosított.”  A pályázaton   a 

maximum elnyerhető összeg 100 M Ft, úgyhogy csak az összeg fele van meg. 

Véleménye szerint az összes intézménynél gond van a fűtéssel, ezért jó lenne ha 

az ÓZDINVEST Kft. megvizsgálna minden intézményt. Köszönetét fejezte ki az 

ÓZDINVEST Kft-nek, hogy a közfoglalkoztatási program keretében több olyan 

apró dolgot sikerült megvalósítani, ami az elmúlt években elmaradt. 

 

Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet, vegye tudomásul a tájékoztatóban 

foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

30.) napirend 

 

Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 

feladatairól, pénzügyi helyzetéről 

 

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót megvitatta és azt 

elfogadásra javasolja. Megköszönte Berki Lajos elnök munkáját. 

 

Benedek Mihály szintén megköszöni elnök úrnak az önkormányzat élén 

kifejtett, valamint  a közfoglalkoztatás terén végzett munkáját. Tájékoztatja a 
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jelenlévőket, hogy Berki Lajos 42 év munkavégzés után nyugdíjba vonult. Kéri 

a Képviselő-testületet, vegye tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

31.) napirend 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

Benedek Mihály mivel hozzászólás, észrevétel nincs, kéri a Képviselő-

testületet, vegye tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

32.) napirend 

 

Tájékoztató a 2009. június 25. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

Benedek Mihály mivel hozzászólás, észrevétel nincs, kéri a Képviselő-

testületet, vegye tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

33.) napirend 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Benedek Mihály közli, 2009. október 9-től 19-ig szabadságot fog igénybevenni, 

magánjellegű külföldi útja miatt. Ez majd a következő ülésen kerül 

előterjesztésre. Fazekas Zoltán képviselő jelezte, hogy az egyebek napirendi 

pont keretében kíván hozzászólni, ezért átadja neki a szót. 

 

Fazekas Zoltán elmondja, az Ózd Városi Rendőrkapitányság a megye hasonló 

szervezeteivel szinkronban szeptemberben fokozott - a közlekedés és 

iskolakezdéssel kapcsolatos - ellenőrzést, felülvizsgálatot tartott. Kiterjedt ez a 

figyelem a gyalogátkelőhelyek használatára is, mind az autósok, mind a 

gyalogosok szempontjából, hiszen ez egy veszélyes találkozási pont lehet. 

Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy a zebrák felfestése kívánnivalót hagy maga 

után. Kéri Kovács György osztályvezetőt, tegye meg a szükséges 

intézkedéseket, hogy újítsák fel ezeket a kopott zebrákat. Elmondja továbbá, a 

Közrendvédelmi Bizottság a Rendőrkapitánysággal együttműködve tervezi, 

hogy a november végén megrendezésre kerülő XXI. Ózdi Expó és Vásár 
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társrendezvényeként szeretne egy vagyonvédelmi napot tartani, ahol 

megjelennek a rendvédelmi szervek és alapítványok, illetve azok a 

vagyonvédelmi cégek, akik ilyen jellegű tevékenységet folytatnak. Céljuk, hogy 

felhívják a lakosság figyelmét a magtulajdon fokozott védelmére és azokra a 

lehetőségekre, eszközökre, amelyekkel ezen a területen előre lehet lépni. 2009. 

november 21-én kerülne sor erre a programra.  Felhívja a figyelmét a riasztó 

rendszerekkel, vagyonvédelemmel, mechanikus biztonsági eszközökkel 

foglakozó cégeknek, hogy számukra kedvezményes lehetőséget szeretnének 

biztosítani a bemutatkozásra. 

 

Benedek Mihály megköszöni a hozzászólást. Mivel több kérdés, észrevétel 

nincs, az ülést bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

        Dr. Almási Csaba             Benedek Mihály 

                  jegyző        polgármester 
 


