
Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én 

a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 

 

Jelen vannak: 

Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos Balázs, Boda István, Erdősi János, 

Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné 

Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz Gábor, 

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

Tóth Csaba, Varga Gábor, Zsolnai Piroska képviselők 

 

Távol voltak: 

Bereczki Lászlóné, Pethőné Tóth Melinda, Vitális István képviselők 

 

Jelen van továbbá: 

Dr. Almási Csaba jegyző 

Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

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

Osztály vezetője 

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

vezetője 

Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Kiss Lajos    PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály  

vezetője 

Oroszné Mák Erika  PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály  

osztályvezető helyettese 

Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 

H. Szőke Marianna  kabinetvezető 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

Krokavecz György  ÓVSZKÖ elnöke 

Beszeda István   könyvvizsgáló 

Tengely András   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Dr. Kormos Imre   Ózdi Ipari Park Kft. ügyvezetője 

Dr. Szemere Endre   ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Kemecsey Antal   napirendhez meghívott 

Vincze Tamás   PHÖNIX-BRV Kft. ügyvezetője 

Bíró Ferenc    Ózdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 

Bojtos Zoltán   Ózd Városi Sportegyesület elnöke 

Veres Zoltán    Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 

12 fő érdeklődő állampolgár 

Móráné Nemes Edit  jegyzőkönyvvezető 

Martisné Vig Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető 

 



Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. 

Bejelenti, 3 képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, Bereczki 

Lászlóné, Pethőné Tóth Melinda és Vitális István. Napirend előtti hozzászólást 

Fazekas Zoltán jelzett, javasolja, hogy a napirend elfogadása után kerüljön erre 

sor. Az előre kiküldött napirendhez az alábbi módosítást teszi: 10. napirend a 

Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének jelzése alapján levételre kerül. 

Helyette szintén 10. napirendként „Javaslat Ózd Város Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadására” c. anyagot tárgyalják 

meg. Kéri, hogy a 7. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják. 

 

Fazekas Zoltán jelzi, hogy az Egyebekben szeretne szólni a képviselő-testület és 

a frakciók működésével kapcsolatban. 

 

Nyerges Tibor szintén az Egyebekben két témában szeretne szólni. Egyrészt az 

intézmények méltó elhelyezéséről a volt Járási Hivatalból, a másrészt a 

gépjárműadó beszedésének módjáról. 

 

A Képviselő-testület a nairendet 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Napirend: 

1.)  Ózd Város Önkormányzatának ……./2010. (….) számú rendelet-tervezete 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

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

       

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke 

 

2.)  Ózd Város Önkormányzatának …../2010.(…) számú rendelet-tervezete 

Ózd város 2010. évi költségvetéséről 

  

Előterjesztő:  Polgármester 

  

3.)  Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

  

Előterjesztő:  Polgármester 

 

4.)  Javaslat az Ózd, Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítására vonatkozó 

ÉMOP-2009-4.1.1/A  sz. pályázat benyújtására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

5.)  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 



6.)  Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító 

Okiratának módosítására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

7.) Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására 

 

 Előterjesztő: Dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető 

 

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

helyére 

 

 Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 

    Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

 

9.) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadására  

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

10.) Javaslat Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

11.)  Javaslat Kemecsey Antal ózdi belterületi 6/13, valamint 6/14 és 6/14/A. 

hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmének elbírálására 

 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

                       Pénzügyi Bizottság elnöke 

                      Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 

  

12.)  Javaslat az ózdi belterületi 9105/2 hrsz-ú, Ózd, Dózsa György út 

térségében elhelyezkedő beépítetlen terület zártkörű pályázat útján történő 

értékesítésére  

 

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

                      Pénzügyi Bizottság elnöke 

                      Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 

     

13.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzatának a PHÖNIX-BRV Kft. „Megújuló 

energia gyártóbázis kialakítása Ózdon” című projekt pályázatában 

Közreműködő Partnerként történő részvételére 

 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

                      Pénzügyi Bizottság elnöke 

                      Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 



 

14.)  Tájékoztató a víziközmű vagyonkezelésének 2009. évi tapasztalatairól  

 

Előterjesztő: Bíró Ferenc Ózdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 

    Ózdi Vízmű Kft Felügyelő Bizottság elnöke 

 

15.)  Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club 2009. évi tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke 

 

16.)  Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke 

 

17.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

 

Fazekas Zoltán szomorú eseményről szól: a város közvéleményét az elmúlt 

hónapokban felkavarta az az eset, amellyel kapcsolatban dr. Bárdos Balázs 

alpolgármester és a Közrendvédelmi Bizottság közleményt szövegezett, és kéri a 

képviselő-testületet ennek elfogadására. Felolvassa a közleményt, mely a 

jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 

Benedek Mihály a közleményben megfogalmazottakkal egyetért, azt támogatja.  

 

A Közleményt a Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Dr. Bárdos Balázs bejelenti, hogy ma 14,30 órakor lesz a temetés. Kéri a 

képviselőket, aki tud vegyen részt a temetésen. Legyen ez egy néma tiltakozás 

az értelmetlen erőszak ellen. 

 

 

1.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzatának ……./2010. (….) számú rendelet-tervezete Ózd 

Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

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

 

Erdősi János elmondja, hogy a rendelet szövegének módosítására nem került 

sor, csupán a 10. számú melléklet módosítása vált szükségessé, a tavalyi évben 

hozott döntések, intézmények megszüntetése és kistérségi működtetésbe adása 

miatt. A Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 



Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta a 

napirendet és támogatja annak elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotja  

 

Ózd Város Önkormányzatának  

2/2010. (II. 26.) sz. rendeletét 

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 rendelet (továbbiakban: 

Vagyonrendelet) 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

2. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

10. sz. melléklet a 1/2009.(II.27.) sz. rendelethez 

 

A vagyonkimutatás tartalmi és szerkezeti követelményei 

 

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, illetve a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak 

szerint vagyonkimutatást kell a zárszámadáshoz csatolni, melyben az 

Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és 

kötelezettségeit) mutatja be a költségvetési év mérlegfordulónapján 

(december 31-én).  

 

(2) A vagyonkimutatás összeállításával szembeni általános követelmény 

– a vagyonkimutatásban szereplő eszközök könyv szerinti (nettó) értékének 

összege és kötelezettségek összege meg kell, hogy egyezzen az éves 

költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő leltárral 

alátámasztott eszközök összegével, illetve kötelezettségek összegével 

– a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értékének, illetve 

bekerülési értékének összege meg kell, hogy egyezzen számviteli 

analitikus nyilvántartásban és az ingatlan-vagyonkataszterben szereplő 

adatokkal 

– mind a vagyonkimutatás, mind a könyvviteli mérleg, mind az ingatlan-

vagyonkataszter adatainak mérlegvalódiság elvének érvényesülését az 



Önkormányzat és az általa felügyelt önkormányzati intézmények által 

mérlegfordulónapra készített leltárral kell alátámasztani. (Amennyiben a 

tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint ha a 

költségvetési szervezet az eszközökről és az azok állományában 

bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 

mennyiségben és értékben, akkor az átfogó leltározást elegendő 

kétévenként végrehajtani.) 

 

(3) A vagyonkimutatás az Önkormányzat vagyonának a költségvetési év 

zárónapján (december 31-én) meglévő aktuális állapotát mutatja 

törzsvagyon (ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 

vagyon), valamint egyéb (forgalomképes) vagyon szerinti bontásban. 

 

(4) A vagyonkimutatás két részre tagozódik, számba veszi a jogosultságokat 

(aktívák), valamint a kötelezettségeket (passzívák). 

 

(5) A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell 

szerepeltetni. 

 

(6) A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő 

vagyontárgyak vehetők fel. Elidegenítéssel az önkormányzati tulajdonból 

kikerült vagyonnal kapcsolatban fennmaradt jogosultságokat, vagy 

kötelezettségeket külön kell szerepeltetni. 

 

(7) Az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások 

könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált értékét elkülönítetten kell 

szerepeltetni. 

 

A vagyonkimutatás szerkezeti felépítését a melléklet táblázati része tartalmazza 

azzal, hogy az egészségügyi közfeladat-ellátás működésbe adásához kapcsolódó 

vagyonkezelési szerződés hatályba lépését, azaz a birtokbaadást követően 

kerülnek nevesítésre az arra vonatkozó tételek. 



 



 





 



 



 



 
 



2.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzatának …../2010.(…) számú rendelet-tervezete Ózd 

város 2010. évi költségvetéséről 

 

 

Kiss Sándor köszönti Beszeda István könyvvizsgálót.  

 

Benedek Mihály szóbeli kiegészítését a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Dr. Almási Csaba ismerteti: az államháztartásról szóló törvény azt írja elő, hogy 

a jegyző készíti elő a költségvetés tervezetét, és a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé. Ez a folyamat megtörtént, de néhány tényre felhívja a 

figyelmet. Az anyag elkészítésekor minden rendelkezésre álló adatot, 

információt és tényt beépítettek a rendelet-tervezetbe, illetve az indokolásba. Az 

összefüggéseket is megpróbálták megvilágítani arra vonatkozóan, hogy mi 

várható 2010-ben. Hangsúlyozza, hogy ez a költségvetés rendkívül megfeszített. 

Két részre kell osztani ezt a problémakört, a működésre és a felhalmozásra. A 

működés esetében véleménye szerint a hiány mértéke még kezelhető, de azt 

figyelembe kell venni, hogy a költségvetés szerkezete, az ellátó rendszerei 

változatlanok maradtak annak ellenére, hogy több éve tudjuk, hogy ezen az 

ellátó rendszeren változtatni kellene. Az ellátó rendszer a megváltozott központi 

finanszírozási, demográfiai adatok következtében nagyon sok pénzbe kerül. Ha 

ezen a következő évben nem sikerül változtatni, akkor ezekkel az adatokkal, 

körülményekkel, pénzügyi feltételekkel nem működtethető tovább. Kiemeli, 

hogy polgármester úr elmondta azokat az ágazatokat, amelyeket az állami 

normatíván felül az önkormányzat saját adóbevételéből támogat. Ezeket nagyon 

komolyan át kell gondolni, ideértve az államháztartáson kívülre adott pénzek 

nagyságát is. A felhalmozási oldal vonatkozásában a bevételi oldalon vannak 

bizonytalan tényezők, amelyek mértéke 300 millió Ft fölé tehető. Szól a 

végrehajtást segítő intézkedésekről, kiemelve a zárolást, melyet rendkívül 

komolyan kell venni. Abban az esetben, ha ezek a bevételek az I. félév során 

nem realizálódnak, akkor szintén fennáll annak a veszélye, hogy az egész 

költségvetést újra kell gondolni, s azt is számításba kell venni, hogy a zárolás 

időszaka meddig terjed. Mind a két területen szükség van egy rendkívül 

átgondolt, költségtakarékos, önmérsékletet tanúsító gazdálkodásra, mert a 

jelenlegi költségvetési szerkezettel a lehetőségek végére értek. 

 

 

 

Boda István elmondja hogy a Pénzügyi Bizottság a 2010. évi költségvetés 

tervezetét megtárgyalta. Megállapította, hogy 2010-ben a normatív állami 



hozzájárulás 7,6 %-kal csökkent, ez a 2010. évi kiadások alakulását jelentősen 

befolyásolja. A várható bevétel 7.613.697 e Ft, a 2010. évi költségvetési kiadás 

pedig 8.357.570 e Ft, a működési hiány ebben az évben 385.933 e Ft. Kiemeli, 

hogy a működési hiány rendkívül magas, már a határát súrolja az 

elfogadhatónak. 5-6 %-kal csökkentek az Alsófokú Oktatási Intézmények 

Gondnoksága, az Ózdi Művelődési Intézmények, a Tűzoltóság, és a 

Polgármesteri Hivatal kiadásai, azonban a csökkentések ellenére is 

biztosíthatóak a működési feltételek. Hangsúlyozza, hogy az oktatási 

intézmények és a művelődési intézmények forrásszükséglete összesen 963,4 

millió Ft, amely 78,4 millió Ft-tal több mint a helyi iparűzési adóbevétel. 

Mindezek miatt és a kötvény majdan elkezdődő törlesztései miatt a többször 

elodázott szerkezetátalakítás nem kerülhető el, ezt az összeget 10 % alá kell 

csökkenteni.  Alapvető követelmény a korábbiaknál is ésszerűbb, takarékosabb 

gazdálkodás. Kifejti, hogy alaptevékenységen kívül végzett kiegészítő és 

vállalkozási tevékenység kiadásait a bevételnek fedeznie kell, és indítványozza, 

hogy ne indítsanak olyan fejlesztéseket, amelyek mögött nem áll állami 

normatív fedezet. Véleménye, hogy a költségvetés leggyengébb része a 

felhalmozási oldal, az összes felhalmozási és tőkejellegű bevétel 858.195 e Ft. 

Ebből bizonytalannak ítélhető az egyéb ingatlan és területértékesítés 105.000 e 

Ft, Medcenter Kft. 100.000 e Ft, Ózdi Közgazdasági Szakközépiskola 300.000 e 

Ft összegű támogatása, ami összesen 505.000 e Ft, és a felhalmozási bevételek 

58,84 %-a. Fontos lenne tisztázni, hogy a Közgazdasági Szakközépiskola 

300.000 e Ft-os támogatására reálisan számíthatnak-e, illetve, hogy a Medcenter 

Kft. az I. félévben az 50 millió Ft-ot átutalja-e? Véleménye, hogy a felhalmozási 

bevételek várható hiányát csak ideiglenesen lehet megoldani zárolással. Ha a 

pénzügyi helyzet tisztázódik, lehetőség van a zárolás feloldására. Javasolja, 

hogy a 25. pontnál feltüntetett határidőt érelemszerű helyett 2010. március 31-re 

módosítsák. A Gazdaságfejlesztési és a Városfejlesztési és –üzemeltetési 

Bizottság egyetértésével javasolja az 5. sz. mellékletben a nemzeti ünnepek 

keret 9.900 e Ft-ról 9.000 e Ft-ra, a video megfigyelőrendszer karbantartása 

1.950 e Ft-ról 950 e Ft-ra csökkentését. A közrend, közbiztonság feladataira így 

plusz 1.900 e Ft-ot javasol átcsoportosítani. A 10.000 e Ft lakás-felújítási keretet 

3 részre javasolja osztani: 3.850 e Ft-ot lakásfelújításra, 3.000 e Ft-ot a 

Rendőrség lakáskörülményeinek javítására, 3.150 e Ft-ot az egyházak 

támogatására. A 9. sz. mellékletben az utak, hidak témakörnél a Gyári temetői út 

murvázására 200 e Ft-ot javasolnak beépíteni. A Polgármesteri Hivatalnál a 

Citroen Berlingo gépkocsi beszerzését nem javasolják, ezzel is csökkentve a 

hiányt. A civil keretet javasolják két részre bontani, 4.200 e Ft felosztásáról a 

képviselő-testület döntene a bizottsági javaslatok alapján és 800 e Ft-tal 

támogatnák az önkéntes tűzoltózenekar működését. Elmondja, hogy a 

módosítási javaslatok egyeztetése megtörtént. A képviselők által 

megfogalmazott kommunális feladatokra átlagosan 3.500 e Ft-ot javasolnak. A 

módosítási javaslatok az alábbiak szerint alakulnak: 2. választókerület -500 e Ft, 



8. választókerület +1.124 e Ft, 10. választókerület +800 e Ft, 11 választókerület 

-400 e Ft, 12. választókerület -1.000 e Ft, 14. választókerület +500 e Ft, így ez a 

keret 54,5 millió Ft lenne.  A költségvetés végrehajtását segítő intézkedésben a 

Strand II. félévi működésére véleménye szerint vissza kell térni, mert az igény 

27.000 e Ft. Javasolja, hogy az intézményi szerkezetátalakítás határideje március 

31-ről május 31-re módosuljon. Kiemeli: problémaként jelentkezik, hogy az 

ÓZDSZOLG Nonprofit  Kft. megemelt kerete az ÁFA növekményt nem teljesen 

tartalmazza, ezért erre az I. félévben még vissza kell térni. A Pénzügyi Bizottság 

a módosító javaslatokat 4 igen, 1 nem arányban támogatja. 

 

Fazekas Zoltán elmondja, hogy a Közrendvédelmi Bizottság a módosításokkal 

együtt tárgyalta meg az előterjesztést és többségében elfogadásra javasolja. A 

rendelet-tervezet szövegében a 10. § (1) bek. 3. sorát módosítani javasolják a 

következőre „csak a képviselő testület előzetes jóváhagyása után módosítható”. 

Az indokolási részhez is észrevételt kíván tenni, amely véleménye szerint nem 

tükrözi a valóságot. A 10. oldalon a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével 

kapcsolatos működési kiadásoknál kerül említésre, hogy a külső és belső őrzési 

feladatok kiadásai 2009-ben a közrendvédelmi keretből kerültek biztosításra. Ez 

azért fontos, mert a bizottságnak a tételes igénye mindenképpen alátámasztott. 

Nincs szöveges módosító javaslatuk, csak a figyelmet szeretné felhívni erre a 

pontra. Ennek a másik vetülete jelenik meg a 14. oldalon, ahol szintén utalás van 

a 2009-es tényre, ami nem valós. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 5. sz. 

melléklete rendelkezik a közrendvédelmi bizottság felhasználásra kerülő 

összegéről. A bizottság javasolja a tervezett előirányzott 6 milliós keretösszeg 

felemelését 7,9 millióra és ennek a keretösszegnek a biztosítását egyrészt 900 

ezer Ft mértékben a város image keretből, másrészt pedig a videokamera 

rendszer karbantartási és felügyeleti szerződésének újratárgyalásából tervezik 

biztosítani. Véleményük szerint indokolatlan az éves több mint 2,5 millió Ft-os 

kiadás erre a feladatra 2010. végéig, ezért az 1 millió Ft-ot a költségvetés 

végrehajtását segítő intézkedésekben zárolásra javasolják mindaddig, amíg a 

szerződés újratárgyalása sikeres nem lesz. Ezekkel a módosításokkal együtt a 

Közrendvédelmi Bizottság jelenlévő 3 tagja támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  

 

Kovács Béla ismerteti, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság is megtárgyalta 

az előterjesztést, a javasolt módosításokkal. Támogatás kiesés az oktatásnál 90 

millió Ft-os nagyságrendű, a közművelődési és közgyűjteményi feladatoknál 

mintegy 16 millió Ft. Ezzel szemben az ágazat megtakarítása 140 millió Ft. 

Véleménye szerint a bevételi források tovább nem bővíthetőek. Az elvonások 

különösen érzékenyen érintették a diáksport keretet, a pedagógiai szakvizsga és 

továbbképzés támogatásának a megszüntetését, illetve a melegétkeztetési 

támogatás befagyasztását. Összességében az az adat ismert, hogy 78 millió Ft-tal 

több az oktatás és a közművelődés forrás igénye, mint az éves tervezett 



adóbevétel, viszont azt is látni kell, a jelenlegi szerkezet átalakítását ilyen rövid 

idő alatt nem tudják végrehajtani. Elmondja, tudomásul veszik, hogy az amatőr 

egyesületek, illetve iskolák hagyományőrző rendezvényeinek támogatását a 

költségvetés eltörölte. Felhívja a figyelmet arra, hogy az image keret 

tárgyalásánál erre mindenképpen biztosítani kell valamennyi összeget, ez 20-25 

esetben 25-30 ezer Ft-os támogatást jelent az egyesületek, illetve iskolák 

részére. Egyetértenek a tűzoltózenekar külön soron történő szerepeltetésével. 

Felhívja a figyelmet a nemzetközi kapcsolatok nagymértékű lecsökkentésénél 

arra a tényre, hogy az iskolák komoly kapcsolatrendszerrel működnek, tehát 

mindenféle más rendszerű kapcsolatok visszafogására kellene koncentrálni. Az 

Ózdi Művelődési Intézmények vezetőjével történő konzultáció 

eredményeképpen a pályázati pénz elkülönítésére tett korábbi javaslatot 

visszavonja. Hangsúlyozza, hogy a bizottsági vita során kiderült, magasnak 

ítélik a szociális ágazat kiadását, egyes területeken 2-3-szoros növekedés 

tapasztalható. Megértik a szociális helyzet romlását, de sok esetben a működés 

rovására megy, s ez nehezen tolerálható. Összességében a bizottság támogatja a 

költségvetés elfogadását. 

 

Nagybalyi Géza elmondja, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 

megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet. A bizottság feladata annak 

vizsgálata, hogy a rendelet-tervezet megfelel-e a magasabb rendű jogszabályi 

előírásoknak. Erről meghallgatták jegyző úr és a Pénzügyi Osztály vezetőjének 

álláspontját és kiegészítését, s egyhangúlag javasolják elfogadását.  

 

Szalári István kijelenti: a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Városfejlesztési és -

üzemeltetési Bizottság együttes ülésen tárgyalta a költségvetést és 4 módosító 

indítványt szavazott meg. Ezeket a részletes vitánál fogja ismertetni. A 

Gazdaságfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal, a Városfejlesztési és -

üzemeltetési Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal támogatja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna úgy gondolja, hogy a szociális ágazat kevésbé 

vesztese ennek a költségvetésnek, mint az oktatás. Ózdon a lakosság összetétele 

nagyban predesztinálja azt, hogy ennek a szociális költségvetésnek így kell 

lennie, a szociális szféra nem lehet a vesztese ennek a költségvetésnek. Kiemeli, 

hogy az előkészítés során a szociálpolitikai juttatások körében az egyes 

támogatások előirányzatait részletesen megvizsgálták, ezek az egyes ellátásokra 

vonatkozó hatályos jogszabályokra, az ellátottak számának 2009. évi 

alakulására, illetve az előző évi tendenciára alapultak, valamint a 2009. évi 

tényleges felhasználásra. Bizonyos ellátások esetében a vásárolt szolgáltatások 

ára emelkedett az előző évhez képest pl. temetési költség, gyógyszerárak. 

Sajnálatos, hogy a jogosultsági feltételek, illetve a jogosultságot megalapozó 

viszonyszámok és az összegek a hatályos jogszabályok szerint nem változtak a 



tavalyihoz képest. A szociális ellátások a jogosultság feltételét továbbra is a 

nyugdíjminimumhoz igazítják, mely ebben az évben is 28.500 Ft maradt. Sok 

minden nem változott ezek alapján, így a lakásfenntartás és a  m
2
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elismert havi költségének 2010-ben is csak 450 Ft lett az összege, 

gyermekvédelmi támogatás esetenkénti összege 5.800 Ft, kiegészítő pótléké 

8.400 Ft maradt. Közgyógyellátás esetében az egyéni gyógyszerkeret havi 

összege ebben az évben is csak 12.000 Ft - az áremelkedések ellenére -, illetve 

az eseti keret éves összege 6.000 Ft. Kéri a képviselőket, hogy a szociálpolitikai 

juttatások terén a költségvetésben az előirányzott tervezetet fogadják el. Az 

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 5 igen szavazattal és 1 

tartózkodással támogatja a költségvetés elfogadását. 

 

Fazekas Zoltán a Polgári Összefogás Képviselőcsoport Ózdért nevében ismerteti 

állásfoglalásukat: a képviselőcsoport megállapította, hogy a város 2010-es 

költségvetési hiánya rekord magasságú, az elmúlt 20 évben nem kellett ekkora 

működési hiánnyal számolni, amely véleményük szerint az elmúlt 5 év alatt 

halmozódott fel. A várost 8 éve irányító szocialista többségű képviselő-testület 

felelőssége ebben a helyzetben nem kerülhető meg. Nem hagyható figyelmen 

kívül a szocialista kormányzás hibája sem, mert az önkormányzatokat olyan 

helyzetbe hozta, hogy a finanszírozást nem biztosította, s ez a működés-

képtelenség felé vezet. Bíznak abban, hogy szigorúbb gazdálkodással az 

intézmények működése biztosítható. Várható, hogy rövid időn belül új 

költségvetést kell megalkotni, hiszen ha a reménybeli pénzek nem érkeznek 

meg, akkor a működőképtelenség beáll. Emiatt a képviselőcsoport a 

költségvetést nem tudja fogadni, a részletes vitában észrevételeiket meg fogják 

tenni.  

 

Varga Gábor ismerteti: az Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén Boda István 

képviselő ismertette a módosító javaslatokat. A módosításokkal együtt a 

rendelet-tervezetet 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra 

javasolja a bizottság.  

 

Tartó Lajos hangsúlyozza: szomorúan veszik tudomásul, hogy a normatív állami 

hozzájárulások mértéke a 2009. évihez képest 7,6 %-kal csökkent, a település-

üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedési feladatok, a 

közművelődési és közgyűjteményi feladatok összevont központi támogatásának 

csökkenése meghaladja a 38%-ot. A bevételek várhatóan számottevően 

elmaradnak a korábbiaktól, és a működési költségvetési hiány elrettentően 

magas. Reméli, hogy a gondokon enyhíteni fog a SZIKSZI pótlás II. ütemére 

betervezett 300 M Ft. Úgy gondolja még mindig hatalmas összegeket fordít az 

önkormányzat a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, rendkívül sok a 

segély, a támogatás. Igen jelentősnek tartja a közfoglalkoztatás, a 

közmunkaprogram támogatását, de szerinte ennek csak akkor lesz igazán haszna 



és értelme, ha növelni tudják a hatékonyságot. Felveti: mire lesz elég az 

élősportra előirányzott 35 M Ft. Úgy gondolja messze kerültek a 2003-ban 

kitűzött céltól, miszerint a költségvetés 1%-át fordítják az élősportra. 

Szomorúan tapasztalja, hogy ifjúságpolitikai célokra az idén nem terveztek 

pénzt. Hangsúlyozza, hogy komoly összeg, 7.875 Eft van ütemezve a város 

területén lévő szabványos játszóterek karbantartására, s felveti: mi lesz a régi 

játszóterekkel. Ezek folyamatosan lepusztulnak, a megrongálódott, 

elhasználódott játékok pótlására nincs remény. Ez főleg a peremkerületeken 

élőket érinti. Elmondja, hogy a parlagfű elleni védekezés költségeire sincs 

betervezve egyetlen forint sem, így az önkormányzat nem tud eleget tenni a 

parlagfű irtásra vonatkozó törvényi előírásoknak a saját tulajdonán. Néhány 

olyan témáról szól, melyre az új városvezetésnek oda kellene figyelnie. Ilyen a 

Magyar Állam tulajdonában lévő Uraj patak állapota. Az árvíz, a magas 

aljnövényzet, a több méter magas sás, nád és gaz lehet baleset okozója, illetve a 

hordalék, a pangó, büdösödő víz okozhat fertőzést. Megemlíti, hogy a 60-as 

évek közepén végeztek fúrást Uraj-Susa között, véleménye szerint ezzel 

komolyabban kellene foglalkozni. Fontos dolognak tartaná a magyar-szlovák 

határon lévő út önkormányzati tulajdonba kerülését, s ezután kihasználni a 

pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy pl. az Ózd-Rimaszombat 

távolság 30-32 km-rel rövidüljön le. Kifejti, hogy minden választókerület 

egységesen 3,5 MFt-ot fordíthat városgazdálkodási szolgáltatásra, azonban a 

Pénzügyi Bizottság elnöke a megelőző testületi ülésen 4-4,5 MFt-ról beszélt. El 

tudná fogadni ezt az elvet, ha ez a korábbi években is így működött volna. Uraj-

Susa a 2009-es évben a közmunkán kívül semmit nem kapott. Úgy gondolja, 

hogy néhány képviselő figyelmen kívül hagyja a területén történő egyéb 

beruházást, felújítást. A 6 MFt-os útfelújítási kerettel kapcsolatban kiemeli, 

hogy az a 12. sz. választókerület kártalanításából van, tehát nem önkormányzati, 

hanem minisztériumi forrásból származik.  

 

Bárdos István úgy gondolja, hogy a költségvetés készítése nem könnyű dolog, 

ez a mostani azonban egészen más. A tényszerű hiány, a központi elvonások, a 

pénzügyi megszorítások megnehezítik az önkormányzatok életét, s ez az év a 

túlélés éve lesz nagyon sok önkormányzatnál. Elmondja: elsődleges cél a város 

és intézményeinek az üzemeltetése a finanszírozható keretek között. A 

költségvetés jellemzője a visszafogottság, valamint a működési költségek 10 % 

körüli beállása, igaz ennek meg is van az ára, mert legjobban a felújításoknál, 

beruházásoknál mutatkozik meg, kb. 39 %-os szinten. Gondot jelenthet a város 

üzemeltetése is, mert ha nem fog megfelelő pénzügyi finanszírozást kapni, akkor 

feladat elmaradást is eredményezhet a kezelői oldalról. Úgy látja, likviditási 

gondok lesznek, és ez a város üzemeltetésére kihat. Hangsúlyozza, hogy nem 

lesz elegendő pénz az utak, hidak, járdák, játszóterek karbantartására, ezekre a 

kérdésekre vissza kell majd térni. Kijelenti: jelentősen nőtt a hitelállomány is, 

ami ebben az évben 454 millió Ft-ban realizálódott. Jónak tartja, hogy 19 %-kal 



nőtt a közfoglalkoztatás költsége. Az átfedéseket meg kell szüntetni, ha kell 

szerkezeti, szervezeti átalakításokkal. Ennek példája a képviselő-testület ez évi 

kiadása, ami 78,920 millió Ft-tal kevesebb, mint a múlt évben, másik példa a 

jegyzői hatáskörben történt 2 osztály összevonása. Szól a város közrend és 

közbiztonságának helyzetéről, kiemelten szól a Hétes telepen megvert idős 

asszonyról, és a Centerben történt idős bácsi kirablásáról. Az elmondottakkal és 

a bizottsági kiegészítésekkel részéről elfogadható a rendelet-tervezet, mert a 

városnak kell költségvetés.  

 

Obbágy Csaba kiemeli: ez a költségvetés több szempontból más, mint az előző 

években, bár a szokásos politikai és szakmai egyeztetések megtörténtek, 

mégsem lehet megnyugodni, ha a számokat látják. A polgári frakció tagjai a 

különböző bizottsági üléseken feltették kérdéseiket, kifejtették véleményüket, 

egyéni képviselőként hangot adtak aggályaiknak. A legkorrektebb a 

koncepcióból és abból a mindenki által helyeselt álláspontból kiindulni, hogy 

jelen gazdasági helyzetben azokra a kötelezően ellátandó alapfeladatokra kell 

koncentrálni, amelyeket az önkormányzati törvény ír elő. A koncepció 

tárgyalásánál ezeket az előterjesztő kiemelte, most mégis azt érzi, hogy 2010. a 

választások és változások éve. Az a véleménye, hogy a nem kötelező, önként 

vállalt feladatokat csak abban az esetben finanszírozzák, ha van rá fedezet. A 

hiány 743, 8 millió Ft, ezzel véleménye szerint is a lehetőségek végére értek. 

Elmondja:, ha a 15. sz. mellékletet megnézik, még világosabban látják a jövőt, 

2013-tól 3,5 milliárd Ft a város adóssága. Az előterjesztés bőkezűen adakozik 

olyan területeken is, ahol nem volna kötelező, ezek konkrétabban: területi 

képviselői keret, a sport, a közlekedés, erőn felüli a közművelődés támogatása, 

és a Sportcentrum támogatása 70 millió Ft-tal, annak ellenére, hogy e területen a 

normatív támogatás 2010-ben 38 %-kal csökkent. Soknak tartja a játszóterek 

karbantartására szánt 7,8 millió Ft-ot. Az intézményekkel szembeni elvárás, 

hogy a felújítási, karbantartási feladatokat a közfoglalkoztatás keretében oldják 

meg. Kérdése, a fa játszóterek pótlása nem történhetne hasonló formában? A 

szociális támogatásokra 1,5 milliárd Ft-ot terveztek be, ha a rászorulók 

szemszögéből nézik ez a pénz kevés, de ha csak kimondják is sok. Az 

önkormányzat itt is erőn felül próbálja kompenzálni az elhibázott kormányzati 

döntéseket. Tartó Lajos és Bárdos István feszegette a peremterületek helyzetét. 

Felveti: a Parking Hungary folyamatosan bosszúságot okoz a városlakóknak és a 

város kasszájába a busás haszonból épp csak egy jelképes összeget ad. Egyenes 

és világos választ vár a lakosság a szennyvízprogrammal kapcsolatban is,úgy 

gondolja nem kellene tovább bizonytalanságban tartani az embereket. 

Véleménye szerint ez a költségvetés nem szerethető és el sem fogadható, mert 

hiányzik belőle a koncepció tárgyalása során elfogadott következetesség. 

 

Nyerges Tibor ismerteti: a szocialista kormány azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 

8 évnek voltak eredményei, a másik, hogy a válságot hatékonyan kezelték. A 



válság kezelésének eredményeit látják itt  a számokban, abban, hogy a normatív 

támogatás szinte minden területen csökkent, és a tények, amivel szembesülnek 

szöges ellentétben állnak a propagandával. A szociális ellátás területén többen 

sokallták azt a pénzt, amit a város a területre fordít. Az előterjesztés tartalmazza, 

hogy a szociális juttatások, és a közfoglalkoztatás működési kiadásainak 

előirányzatait a költségvetésből származó forrásoknak kell biztosítani, tehát az 

állami költségvetésből. Egy olyan városban, ahol magas a szociális feszültség, a 

munkanélküliség mértéke, egyetlen forintot sem tesz hozzá pluszban az 

önkormányzat ahhoz a pénzhez, amit az állam ad. Az elmúlt években a szociális 

ágazatban mérhetetlen leépítés volt, nincs idősek klubja Táblában, Bánszálláson, 

Kiserdőalján. Olyan dolgokat húztak ki a költségvetésből, amik valóban a 

rászorulóknak nyújtottak támogatást, pl. iskolatej, iskola kifli, tanuló bérlet, 

vagy azoknak, akik beteg hozzátartozójukat ápolták, normatív módon nem járt 

nekik ápolási díj, eltörölték a méltányossági ápolási díjat. Ez minden idők 

legszégyenteljesebb költségvetése, azok miatt, akik idecsorgatják a pénzt, 

amiből mindig lefölöznek, hogy kevesebb jusson a végeken élőknek, a válság-

övezeteknek. Költségvetés kell, de nem kell mindenkinek, mindenáron 

elfogadni.  

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna bizottsági elnökként reagál Nyerges Tibor 

felszólalására. Sajnálja, hogy Nyerges Tibor nem vett részt a költségvetés 

bizottsági tárgyalásán. Részletesen szól a szociális juttatások támogatásáról, az 

osztott finanszírozás és nem osztott finanszírozás formájáról. Osztott 

finanszírozás a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív 

lakásfenntartási támogatás, melynek 10 %-át fedezik az önkormányzat 

költségvetéséből. Az alanyi ápolási díjnak és az utána fizetendő 

nyugdíjbiztosítási járuléknak a 25 %-át, a rendelkezésre állási támogatásnak a 

20 %-át és a közcélú foglalkoztatás keretében kifizetett munkabér és 

közterheinek 5 %-át finanszírozza. A költségvetés már tartalmazza ezeket a 

százalékokat. A nem osztott finanszírozási támogatások esetében 100 %-ban 

finanszírozza a költségvetés ezeket a támogatásokat. A költségvetés tartalmaz 

nem osztott finanszírozási támogatást is, konkrétan: az aktív korúak ellátásánál a 

rendelkezésre álló támogatás az előirányzat tervezet 991,8 millió Ft, az állami 

költségvetésből 793 millió Ft, míg Ózd város 198 millió Ft-ot tesz hozzá. A 

rendszeres szociális segélynél az előirányzat tervezet 28 millió Ft, ebből a kötött 

felhasználású állami támogatás 25 millió Ft, ezt kevesellte a bizottság, hiszen a 

pénzbeli szociális juttatás jogcímből 2,8 millió Ft jut erre. Nem ért egyet 

Nyerges Tiborral. 

 

 

Kovács Béla pontosítani szeretne, ugyanis Nyerges Tibor részéről elhangzott, 

hogy a tanulóbérletet megszüntette az önkormányzat. Felhívja a figyelmét, hogy  

idén 10,8 millió Ft van ezekre előirányozva. Ezzel lehetőség lesz arra, hogy a 



gyerek megveszi a bérletet, számlát kér, és az iskolában számla leadása után 

visszakapja a bérlet árát. Meggyőződése, azzal, hogy szociális mintahelyet 

hoztak létre 15 évvel ezelőtt Ózdon, azzal jelentősen hozzájárult a város ahhoz, 

hogy a lakosság cseréje ilyen szinten megtörtént. Hangsúlyozza, hogy néhány 

évvel ezelőtt ezeket a kiadásokat elkezdték lefaragni, amely mindenképpen 

helyes döntés volt. 

 

Nyerges Tibor kifejti: a saját bevételből, amit nem az államtól kap a város egy 

fillért nem biztosít a város a szociális rendszer fenntartására, az oktatás viszont 

35-40%-kal részesül saját bevételeiből. Szomorúnak tartja, hogy az elmúlt évben 

eltörölték a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjat. A számok nem azt 

bizonyítják, amit Kovács Béla mondott. Úgy gondolja, büszkének kellene lenni 

arra, ha egy-egy szakmában ez a város fel tud mutatni valami előremutatót.  

 

Erdősi János pontosítást tesz Obbágy Csaba hozzászólásával kapcsolatban: a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság 

együttes ülésén a jobb oldali képviselő csoport képviselője azt jelentette be, nem 

kívánnak hozzászólni a költségvetéshez, politikai véleményüket a testületi 

ülésen fogják elmondani. 

 

Boda István kiemeli, hogy a képviselők közül mindenki a másik ágazatánál látja 

a megtakarítás lehetőségét. Közös szándék a képviselők között sosem volt, pl. 

amikor a Szabó Lőrinc Általános Iskolát be kellett zárni kényszerből, azt sem 

támogatta az ellenzék. Hangsúlyozza, hogy a közös városérdeket szolgáló 

gondolkodás minden területet érinteni fog, mert az tény, hogy az oktatás, 

közművelődés, sport és az egyéb támogatások 1,2 milliárd Ft-ot, a költségvetés 

15 %-át elviszik. Ezzel hamarosan szembe kell nézni. Nem tartja jónak, ha  a 

városi beruházásokat az ott lakó képviselőnek számolják el, mert azokat a 

peremterületen élők is használják. Véleménye szerint nehéz elkülöníteni, hogy 

mi az igazán kötelező és mi a nem kötelező feladat. Példaként említi, hogy 

bizottsági ülésen az ellenzék vezetője 1 órán keresztül a sport keret növelését 

akarta elérni. Elmondja, hogy a Somsályi Idősek Klubjáért a területi képviselő 

szorgalmazására a Gazdaságfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság elnökei, az 

ÓZDINVEST képviselője nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az ÁNTSZ-

nek minden megfeleljen. Kiemeli, hogy az utóbbi években az önkormányzat 

vagyona 11,4 milliárd Ft-ról 21,4 milliárd Ft-ra emelkedett, ez 90 %-os 

növekedés. A fejlesztések befejezésével 10 milliárd Ft-os fejlesztés válik valóra, 

és ez a városon látható is. Hangsúlyozza: biztonságosan működő 

intézményrendszere van a városnak. Véleménye, hogy a költségvetés tárgyalása 

során mindenki igyekezett a részérdekeket képviselni, de valódi megtakarítási 

szándék nem volt tapasztalható.  

 



Benedek Mihály megköszöni a bizottságoknak a lefolytatott vitát és a 

költségvetés támogatását. Nagyon fontos a városnak, hogy legyen költségvetése, 

mert ha nincs elfogadott költségvetés, az intézmények az előző évi finanszírozás 

1/12 részével gazdálkodhatnak, s a civil, társadalmi szervezetek, egyesületek 

pedig nem juthatnak kormányzati támogatáshoz. Elmondja, hogy a költségvetés 

tárgyalása során nem látta folyamatosan a részérdekeknek a város érdeke mögé 

helyezését. Túlhangsúlyozásra kerülnek olyan parciális érdekek, amelyek 

rontják a város pozícióját. Nem látja, hogy bármely nagy ellátó rendszernek az 

átalakításában egyértelmű partnerséget lehetne tapasztalni, pedig a város érdeke 

- meggyőződése szerint - mindennél fontosabb. Azok a társadalmi feszültségek, 

amelyek a városban megfigyelhetőek nem mai keletűek, és határozottabban 

növekedtek a feszültségek, mint az ország szerencsésebb térségeiben, ezeket el 

kell ismerni. Viszont sok dologban az önkormányzat lehetőségei korlátozottak. 

Példaként megemlíti, hogy nem kötelező feladat volt a Kaszinó, Olvasó, Petőfi 

tér felújítása, de nagyon bölcsen döntött a képviselő-testület, hogy erre forrást 

biztosított, hiszen ez a város történelméhez, működéséhez hozzátartozik. Kifejti, 

hogy a pályázatok legtöbb esetben 2-3 évet vesznek igénybe, ilyenkor sokan 

nemtetszésüket, kételyeiket fogalmazzák meg és ez sokszor befolyással van a 

város közvéleményének hangulatára. A SZIKSZI 300 millió Ft-jára nem tud 

reflektálni, mert 10. napirendként fogják az esélyegyenlőségi tervet tárgyalni, s 

ez alapján talán lehet remény arra, hogy a képviselő-testület a szükséges 

határozatot a pályázathoz elfogadja. Hangsúlyozza: nagyon fontos dolog a 

szennyvíz csatornázás, azt kéri a munkatársaktól, képviselőktől, hogy korrekt 

módon tájékoztassák a lakosságot. A képviselőknek tudniuk kell, hogy mi van a 

szennyvízprogrammal, hiszen a testület hozza meg a döntést. Az I. fordulót Ózd 

város be fogja fejezni, március 15. és április 15. között elkészül a részletes 

megvalósíthatósági tanulmány.  Májusban szűkített műszaki tartalommal kerül 

benyújtásra a második pályázat, és utána újra dönteni fog a képviselő-testület, 

hogy azokkal a feltételekkel, azokkal a lakossági szándékokkal a rácsatlakozást 

illetően hajlandó-e a támogatási szerződés aláírására felhatalmazni Ózd 

polgármesterét. Amennyiben 2013-ig nem sikerül megvalósítani ezt a fejlesztést, 

belátható idő belül még egy ilyen lehetőség nem lesz, hogy 4,6 milliárd Ft-ot 

pályázati pénzből nyerjenek. Tájékoztatásul elmondja, hogy Ózd város 

szennyvíz tisztító telepe ideiglenes működési engedéllyel üzemel, ha ez a 

pályázat nem sikeres, a városnak el kell gondolkodni azon, tud-e 2 milliárd Ft-ot 

biztosítani kötelező feladatként ellátandó szennyvízkezelésre. Kéri a 14 egyéni 

képviselőtől, az igények ne kerüljenek túlhangsúlyozásra, mert azzal a város 

összérdekét sértik. Legfontosabb feladatuk a város intézményeinek a 

működtetése. A funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatnak legfontosabb 

feladata a Vasvár 56. sz. alatti épület tehetséggondozó centrummá alakítása. 

Elmondja: a városüzemeltetésre kapott normatív támogatás ugyan jelentősen 

csökkent, de az átalakítást nagyon fontos feladatnak tartja. A végrehajtást segítő 

intézkedések 13. pontja alapján meg kell vizsgálni milyen más formában lehet 



ezt a feladatot ellátni, mert a jelen finanszírozás mellett és működési formát 

figyelembe véve városüzemeltetésre 180 millió Ft-ból 15 millió Ft jut. A 

játszóterek építését uniós szabványnak megfelelően kezdték építeni, régieket 

sem felújítani, sem működtetni nem lehet. Ezeket a közmunkásokkal nem lehet 

karbantartani, mert ez a megállapodás nemcsak a karbantartásról és cseréről 

szól, hanem 2 éven belül az uniós játszóteret minősíteni szükséges. A 

közmunkát nagyon fontos feladatnak tarja. Túlzott igénynek tartja a határátkelő 

út tulajdonjogának megszerzését és az uraji fúrást.  

 

Kiss Sándor javasolja, hogy mellékletenként, illetve oldalanként tárgyalják a 

rendelet-tervezetet. Kéri a képviselőket, hogy ahol módosító javaslat van, 

azonnal jelezzék és a módosítás elhangzása után szavazzanak.  

 

Fazekas Zoltán megismétli: a rendelet-tervezet szövegében a 10. § (1) bek.-hez 

van módosító javaslata, mégpedig a 3. sor így szólna: „csak a képviselő testület 

előzetes jóváhagyása után módosíthatók”. 

 

Benedek Mihály elmondja a képviselő-testület nem előzetesen hagyja jóvá a 

módosítást, hanem a képviselő-testület dönt a módosításról. Kéri a képviselőket, 

ne támogassák ezt a módosítást. 

 

Fazekas Zoltán nem vonja vissza a módosításra vonatkozó javaslatát.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 14 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

nem fogadja el a módosítást. 

 

Riz Gábor javasolja az 5. számú mellékletben a Borsod Tranzit Nonprofit Kft-

nek működési támogatás nyújtását, mert az egyik olyan szervezete Ózd 

városának, amely nagy létszámban foglalkoztat munkaerőt, illetve helyez ki 

olyan munkahelyekre, ahol az átmeneti vagy tartós foglalkoztatás megvalósul. 

Ennek a szervezetnek a működése a város, illetve a térség szempontjából 

kiemelten fontos, ezért kéri támogatás jóváhagyását. Ugyanezen melléklet 7. 

számú fejezete a Tartalékok, ezen belül a) pont általános tartalék, amely előre 

nem látható feladatok fedezésére szolgál - mivel a polgári frakció és a baloldali 

frakció is megvonta a bizalmat a polgármestertől, - nem javasolja a 20 millió Ft 

polgármesteri hatáskörbe adását. Ezt az összeget a bizottságok hatáskörébe 

javasolja visszahelyezni, felosztás céljából.  

 

Benedek Mihály nem javasolja a Borsod Tranzit Nonprofit Kft. támogatását és 

az általános tartalék bizottsági hatáskörbe adását sem támogatja. 

Boda István az 5. számú melléklet 1. oldalán Nonprofit szervezetek 

támogatásánál az 5 millió Ft-ot javasolja kétfelé osztani, 4,2 millió Ft-ot civil 

keretre és 800.000 Ft-ot az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására. 



 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak Boda István módosító javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a Riz Gábor azon módosító javaslatáról, 

miszerint a Borsod Tranzit Nonprofit Kft-nek működési támogatást nyújtson a 

képviselő-testület. 

 

A Képviselő testület 6 igen szavazattal, 13 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

nem fogadja el a módosító javaslatot. 

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a Riz Gábor által tett módosításról, mely az 

általános tartalék keret felosztására vonatkozik. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 16 nem szavazattal nem fogadja el a 

módosító javaslatot. 

 

Kovács Béla elmondja: a 7. Közművelődési feladatok fejezetnél, működési, 

fenntartási kiadásoknál az amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények 

kiadásai, nemzeti ünnepek megrendezése és egyéb városi rendezvényekkel 

kapcsolatos feladatokra, a két szöveget javasolja összevonni, illetve bizottsági 

vélemények alapján ebből a keretből, ami 9.900 e Ft 900 E Ft kerüljön át a 

közrendvédelemhez. 

 

Benedek Mihály mint előterjesztő egyetért a javaslattal. 

 

Kiss Sándor kéri a képviselőket szavazzanak Kovács Béla módosító javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a módosító javaslatot. 

 

Erdősi János elmondja, hogy a 8. és 9. számú melléklet felújítási, illetve 

beruházási címszavaknál javasol módosítást: a kettős bizottsági ülésen 

felvetődött, ezeknek a munkáknak a jelentős részét át lehetne csoportosítani 

közmunkába, így ugyanebből a pénzből több munkát lehetne elvégezni. A 

bizottsági ülésen felkérték az ÓZDINVEST Kft-t a közreműködésre, s arra, 

határozzák meg azokat a munkákat, amik átkerülhetnek a közmunkába. Ez a 

jelenlegi költségvetés módosítását nem jelenti, csupán a végrehajtásánál fog 

jelentkezni.  

 



Fazekas Zoltán ismerteti, hogy az 5. számú melléklet 12/2 pontban 

támogatásértékű működési kiadások és egyéb támogatás sorban szereplő A) 

pontot szeretné kiegészíteni, hogy ne csak a térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez, 

hanem a közterületi járőrszolgálat túlóra költségeihez is fel lehessen használni, 

az összeg változatlanul hagyása mellett. A B) pontban a közrend, 

vagyonvédelmi feladatokhoz előirányzott 6 millió Ft-ot 7,9 millió Ft-ra kérik 

emelni a már említett és jóváhagyott keretekből.  

 

Benedek Mihály hangsúlyozza: az elnök úrral arról beszéltek, hogy a 7,9 millió 

Ft-ból 1 millió Ft-ot zárolnak majd az intézkedési tervben addig, amíg a 

szerződés-módosítást nem tudják elérni.  

 

Kovács Béla pontosítja javaslatát, a 12/1. területnél a működési, fenntartási 

kiadásoknál video megfigyelőrendszer karbantartásához 1,950 millió Ft volt 

üzemezve és ebből az 1 millió Ft átkerül a következő tételhez. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak a video megfigyelőrendszer karbantartásához 1 

millió Ft elvételéről. 

 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja a 

javaslatot.  

 

Kiss Sándor kéri, hogy a 2/A pontban a szöveges kiegészítésről szavazzanak, 

amit a Közrendvédelmi Bizottság elnöke javasolt. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a módosító javaslatot.  

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak arról, hogy a B.) ponthoz, a közrend, 

vagyonvédelmi feladatokhoz 1,9 millió Ft plusz pénz kerüljön átadásra.  

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a módosító javaslatot. 

 

Kovács Béla kiemeli: a 8. sz. mellékletben a képviselő-testület kiadásainál a 3/B 

pontban az önkormányzati felújításoknál szerepel a Béke telepi óvodák 

nyílászáró cseréje pályázathoz önerőként 2,3 millió Ft. Azért szerepel külön, 

mert önkormányzati pályázatot igényel, összességében benne van a 30 millió Ft-

os felújítási keretben az Alsófokú Oktatási Intézményeknél. Abban az esetben, 

ha nem nyer a pályázat, akkor is felhasználható.  

Tartó Lajos elmondja, hogy tudomásul véve a területi képviselői keret 

csökkentését 3,5 millió Ft-ra, a 9. pontban a város és községgazdálkodási 



szolgáltatásoknál az útfelújításokhoz lenne módosító javaslata. A Susai út 67-76 

szám közötti főút aszfaltozására kér 2,8 millió Ft-ot és a Temesvári út egy rövid  

 

 

aszfaltozatlan szakaszának szilárd burkolattal való ellátásához 700 E Ft-ot. Csak 

igény szinten jelentkezett, hogy a Tormás utca végén egy 23 m-es szakaszt 

kellene aszfaltozni, ide igénynek 10 millió Ft van beírva, de az összességében 

288 E Ft.  

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak a Susa út 67-76. szám közötti főút aszfaltozásáról, 

3 millió Ft helyett 2,8 millió Ft kerülne beépítésre. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadja el a javaslatot. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak arról, hogy a Temesvári út felújítására javasolt 1,5 

millió Ft helyett 700 E Ft kerüljön beépítésre. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a javaslatot.  

 

Boda István  a Gyári temetői út murvázására 200 E Ft-ot javasol.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak Boda István javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 

módosító javaslatot elfogadja. 

 

Szalári István ismerteti, hogy az útfelújításoknál az első francia bekezdésnél a 

Gazdaságfejlesztési és a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság módosító 

javaslattal élt, amely így módosulna: útfelújítások, illetve azok önerejére új út és 

járdafelújítási tervek készítésére (Műszaki Osztály és az ÓZDINVEST Kft). 

 

Kiss Sándor kéri, hogy szavazzanak a módosító javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a módosítást. 

 

 

 

Benedek Mihály elmondja, hogy Pethőné Tóth Melinda képviselő asszony 

írásban eljuttatta módosító javaslatát, mégpedig 600 E Ft összegben a meglévő 



aszfalt utak kátyúzását és a 514 E Ft összegben a Damjanich úton az útpadka 

rendbetételét kéri.  

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak aszfalt utak kátyúzásával kapcsolatba, 600 E Ft 

összegben. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadja el a módosítást. 

 

Kiss Sándor kéri, hogy szavazzanak a Damjanich úti útpadka rendbetételére 514 

E Ft-ról.  

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadja el a módosító indítványt. 

 

Boda István indítványozza a járdafelújításoknál, hogy a Nemzetőr úti járdánál 4 

millió Ft helyett 3,5 millió Ft összeg szerepeljen.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a Boda István módosító javaslatáról 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a módosítást. 

 

Szalári István: a csapadékvíz fejezet 7. francia bekezdéséhez szöveges 

módosítási javaslata van. A Gazdaságfejlesztési, valamint a Városfejlesztési és –

üzemeltetési Bizottság támogatta azt a módosítást, hogy a centeri csapadékvíz 

főgyüjtő árok burkolása a Hangony patakba történő bekötéssel helyett, a Centeri 

út 16. számú házzal szembeni híd átépítésére kerüljön sor. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak Szalári István által elmondottakról. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a javaslatot. 

 

Szalári István ismerteti, hogy az Egyéb 3. francia bekezdésénél az Újváros téri 

Gyöngy Fagyizó mögötti játszótér felújításánál, a „Gyöngy Fagyizó mögötti” 

rész kerüljön ki. A két bizottság támogatta az indítványt. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak Szalári István által elmondottakról. 

 

 

 



A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 

tartózkodással elfogadja a módosítást.  

 

Kovács Béla elmondja, hogy a 4. pontban Egyéb felújításoknál szöveg 

pontosítást kér, ugyanis szobrok felújítása van írva, de ez egyetlen szobor. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak ezzel kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a módosítást. 

 

Boda István elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési, valamint a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság támogatja, hogy a 8. sz. melléklet 

10. pontjánál megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső 

felújítására tervezett 10 millió Ft-ot 3 címre osszák meg, ebből 3,850 millió Ft-

ot használhatnak fel lakásfelújításra. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak arról, hogy 10 millió Ft helyett 3,850 millió Ft-ra 

csökkenti a képviselő testület a lakásfelújításra szánt összeget. 

 

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 

elfogadja a módosító javaslatot. 

 

Boda István második címletként a 10 millió Ft-ból a rendőrség 

lakáskörülményeire 3 millió Ft-ot javasol.  

 

Kiss Sándor kéri, hogy szavazzanak Boda István javaslatáról.  

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a javaslatot. 

 

Boda István javasolja továbbá, hogy a harmadik részt, 3,150 E Ft összegben  

egyházak támogatására használják fel. 

 

Benedek Mihály felhívja a figyelmet, hogy az előző, illetőleg mostani összeg az 

átadott pénzeszközök fejezetbe fog belekerülni.  

 

Kiss Sándor kiemeli, hogy ha az összegeket összeadják ez az eredeti 10 millió 

Ft-os előirányzattal egyezik meg. Kéri szavazzanak Boda István javaslatáról, az 

egyházak támogatásának összegéről. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadják el a javaslatot. 



 

Boda István indítványozza a 9. számú melléklet 5. pontjánál – a Pénzügyi, 

Gazdaságfejlesztési, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 

egyetértésével – a Citroen Berlingo személygépkocsi beszerzésének 

átütemezését és a 3 millió Ft törlését. 

 

Kiss Sándor kéri, hogy szavazzanak Boda István módosító javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatja a javaslatot.  

 

Tartó Lajos a 9. sz. melléklet 9. pontjával kapcsolatban megjegyzi: az utolsó 

bekezdésben a martinsalak felhasználásával épült lakóházak bontási költségeire 

Uraj út 163. sz. van megjelölve 890 E Ft-tal, a bontási költség azonban csak 528 

E Ft. 

 

Kovács Hagyó Zoltán kifejti, hogy nem elég csak a bontási költséget 

szerepeltetni, hanem a járulékos költségeket is be kell tervezni.  

 

Fazekas Zoltán felveti: összeg nélkül szerepel a Szent István úti épületek mellett 

murvás burkolattal parkoló kialakítása, nem ért egyet azzal, hogy zöld területet 

lesalakozzanak.  

 

Benedek Mihály hangsúlyozza, hogy ez igényként érkezett be és minden igényt 

szerepeltetni kell az előterjesztésben, mivel összeg nem szerepel mellette, ezért 

nem valósul meg. 

 

Kovácsné Keller Ildikó elmondja, hogy lakossági megkeresésre került az 

anyagba ez az igény, a buszmegálló mögötti területről van szó.  

 

Erdősi János elmondja: az Utak, hidak, járdák parkolók építése 6-7. francia 

bekezdésnél 250 és 500 E Ft-os tétel szerepel, kisebb parkolók kialakítására, ezt 

szeretné módosítani, mert újabb igények érkeztek be, s az összeg változatlanul 

hagyása mellett a 750 E Ft-ot homokozók és padok felújítására használná fel a 

Bolyki főút 1-23. között. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak Erdősi János módosító javaslatáról. 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 

támogatja a módosító javaslatot.  

 

Tóth Csaba elmondja: a 3. Belvízrendezési feladatoknál a Somsályfő telep 

csapadékvíz árok kiépítésére szeretné a + 500.000 Ft-ot beépíteni . 

 

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 

támogatja a módosító javaslatot.  

Bárdos István ismerteti, hogy a Temetők fejlesztése címszónál a bánszállási 

temetőben harang pótlás és lépcső készítés 700 E Ft összegben szerepel, kérése, 

hogy a harang pótlására 300 E Ft-ot szeretne felhasználni, a lépcső készítése 

pedig kihúzásra kerülne.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak arról, hogy a bánszállási temetőben harang 

pótlására  300 E Ft legyen felhasználva. 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a módosító javaslatot.  

 

Nagybalyi Géza szintén az Egyéb beruházásokról szól, az Olvasónál szabadtéri 

színpad külső rendezvénytér kialakítására kér 800 E Ft-ot. 

 

Kiss Sándor szavazzanak Nagybalyi Géza javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 

elfogadja a módosító javaslatot. 

 

Kiss Sándor kéri, hogy a teljes rendelet–tervezetet, az elfogadott módosításokkal 

együtt fogadják el. 

 

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

 

 

 

 



 

 

3.) napirend 

 

Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

 

Benedek Mihály a költségvetés elfogadását megköszöni, s elmondja, a 

végrehajtáshoz nyújt segítséget ez a határozati javaslat. Mint előterjesztő, a 

következő módosításokat teszi: a 18-as pontnál a határidő 2010. május 30. 

legyen, a 25. pont kiegészülne a következő szöveggel: „a közbiztonsági keretből 

1 millió Ft zárolásra kerül”. A kiküldött anyagban szerepel az önkormányzati 

bérlakások felújításának előirányzata, zárolva van 10 millió Ft, ez az előző 

döntés alapján csak 3,850 millió Ft lenne, s ennek a határideje március 31. Új 

pontként szerepelne a Közrendvédelmi Bizottságnak az 1 millió Ft-os zárolása. 

Ez az összeg átadott pénzeszköz, ezért külön pontban kell feltüntetni és a zárolás 

június 30-ig eltart, addig viszont a szerződés módosítását kezdeményezi kell.  

 

Kovács Hagyó Zoltán az elmondottak alapján javasolja 26. pontként a 

végrehajtást segítő intézkedésekhez beépíteni: „A video megfigyelő rendszer 

karbantartására kötött határozatlan idejű szerződést a költségek csökkentése 

érdekében újra kell tárgyalni. Mindaddig, amíg a szerződés újra tárgyalása nem 

vezet a megfelelő eredményre, a közrend és vagyonvédelmi feladatokat szolgáló 

keretből 1 millió Ft nem osztható fel. Felelős: dr. Bárdos Balázs alpolgármester 

és a Közrendvédelmi Bizottság elnöke, határidő 2010. június 30.”  

 

Nagybalyi Géza ismerteti, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és Igazgatási 

Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Szalári István kiegészítése - a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési, valamint a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési bizottság egyetértésével - a 16. ponthoz, hogy 

a műszaki átadás-átvételre meg kell hívni a területi képviselőket is. A 11. 

pontnál az utolsó mondat úgy szólna: önkormányzat vagyonkezelésébe adott 

ingatlan felújítását „és városrehabilitációt” kell finanszírozni.  

 

Benedek Mihály mint előterjesztő elfogadja a módosítást.  

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést a módosításokkal együtt és 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással támogatja.  

 

Kovács Béla elmondja, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság 1 tartózkodás 

mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

 



 

 

Boda István ismerteti, hogy a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési, valamint a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztés 

elfogadását.  

 

Fazekas Zoltán hangsúlyozza, hogy a Közrendvédelmi Bizottság is megtárgyalta 

az előterjesztést még az eredeti formában és 3 igen, 1 tartózkodás mellett 

támogatja elfogadását. 

 

Beszeda  István úgy gondolja a költségvetés elfogadása a képviselők felelőssége 

és döntése. Ez a határozati javaslat, mely a költségvetés végrehajtását segíti, 

álláspontja szerint nem tartalmaz elég konkrétumot ahhoz, hogy ez a 

költségvetés vagy egy kisebb hiánnyal működő költségvetés végrehajtható 

legyen. Javasolja a képviselőknek, a város vezetőinek, hogy az osztályok és a 

bizottságok bevonásával minél gyorsabban konkrét, számszerű javaslatokat is 

tartalmazó előterjesztést készítsenek, ami nem feltétlenül a költségvetés 

módosítását jelenti, de végrehajtását elősegítheti. 

 

Kiss Sándor kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, a 

módosításokkal együtt, amit az előterjesztő fogadott. 

 

 

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

17/KH/2010.(II.25.) sz. határozat 

 

Tárgy:  2010. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 

 

 

Ózd város Képviselő-testülete a 2010. évre elfogadott költségvetés eredményes 

végrehajtása érdekében az alábbiakat határozza. 

 

1.) A szükséges kiadáscsökkentést a képviselő-testületi működési, fenntartási 

kiadásoknál is érvényesíteni kell. Erre a nem rendszeres személyi juttatásokat 

érintően van lehetőség. Ehhez viszont a költségvetés eredményes 

végrehajtásáért, valamint a költségvetés I. féléves teljesítéséért járó, 

Képviselő-testületi határozat szerinti vezetői jutalmakra vonatkozó 

Képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül kell helyezni.  

 

 

 



 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület: 

- a költségvetési zárszámadást követő intézkedésekről szóló 

229/KH/1999. (VII.29.) sz. határozatát, valamint 

- a költségvetés I. féléves teljesítésével kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 205/KH/2001.(X.30.) sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: 2010. április 30. 

 

2.) A martinsalakos házak elbontására kötelezettséget csak abban az esetben 

lehet vállalni, ha az ingatlan tehermentes és a ráfordítások a tárgyévben 

biztonsággal megtérülnek.  

 

Felelős:  Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke, 

             Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke, 

Határidő: 2010. december 31. 

 

3.) A költségvetés beruházási előirányzatai között a Zöldmezős iparterület 

kialakítás ( ÉMOP 1.1.1/G jelű pályázat) önerejére jóváhagyott 200.000 Eft-

os előirányzat terhére kifizetés addig nem teljesíthető, míg az ezen a területen 

tervezett ingatlanok értékesítéséből várt 88.000 Eft-os vételárat a 

vállalkozások meg nem fizették. 

 

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

    Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

Határidő: 2010. december 31. 

 

4.) A költségvetési kiadások között keretösszeggel meghatározott előirányzatok  

tételes felosztására vonatkozó javaslatokat április 30-ig a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni.  

 

   Felelős: költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 

   Határidő: 2010. április 30. 

 

5.)  A költségvetésben jóváhagyott, a képviselők általános, valamint kisebb 

felújítás és beruházási feladataira rendelkezésre álló kereteket kizárólag 

Polgármesteri jóváhagyással lehet felhasználni. 

 

   Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

   Határidő: 2010. december 31. 

 



 

6.) A tevékenység bővítését szolgáló felújítások és új tárgyi eszközt létrehozó 

beruházások megkezdése előtt elemezni kell a felújítás és beruházás hatását, 

ill. számításokat kell végezni arra vonatkozóan, hogy a felújítással és 

beruházással létrehozott tárgyi eszköz üzemeltetése milyen bevétellel jár, ill. 

milyen tartós pénzügyi kiadásokat fog jelenteni az önkormányzat számára. 

 

 Felelős: a felújítás, beruházás kezdeményezője 

   Határidő: 2010. december 31. 

 

7.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében az önállóan működő 

és gazdálkodó  költségvetési szervek pénzforgalmi jelentésüket, és a 

tényleges állományi létszám adataikat a tárgyhót követő hónap 15.-éig a 

Pénzügyi Osztályra kötelesek megküldeni. 

 

 Felelős: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői 

 Határidő: tárgyhónapot követő hó 15. napja 

 

8.)  A folyamatos fenntartási kiadások csökkentése érdekében javaslatot kell 

készíteni  a bérbeadással nem hasznosított, ill. nem hasznosítható (pl. 

SZIKSZI volt épülete, volt oxigéngyár területe, stb.) nem lakáscélú 

ingatlanokkal kapcsolatos további intézkedések megtétele érdekében 

 

   Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője 

           Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

   Határidő: 2010. június 30. 

 

 9.) Az 5. pontban meghatározott képviselői keretek felhasználásáról és a még 

rendelkezésre álló forrásról július 31-ig és december 15-ig tájékoztatni kell 

a képviselőket. 

 

     Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

     Határidő: 2010. december 15. 

 

10.) A költségvetési szervek által megkötött pályázati szerződések egy másolati 

példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül  a 

Pénzügyi Osztályra meg kell küldeni. 

 

   Felelős: Költségvetési szervek vezetői 

        Határidő: 2010. december 31. 

 

 11.) A költségvetésben tervezetten kívül az év folyamán értékesített 

lakótelkekből és lakásingatlanokból származó  bevételeket elkülönítetten 

kell nyilvántartani. A bevételből elsősorban az Önkormányzat  



 

vagyonkezelésbe nem adott ingatlanjainak felújítását, ill. 

városrehabilitációt kell finanszírozni.  

 

         Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

         Határidő: 2010. december 31. 

 

 12.) A Képviselő-testület szükségesnek tartja  a helyi autóbusz közforgalmú 

közlekedés normatív támogatásáról szóló rendelet alapján a normatív 

támogatás megigénylését. 

 

a.) Ennek kapcsán a Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 

- a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés működtetéséhez 

(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 

a BORSOD-VOLÁN Zrt. részére az Önkormányzat 

3/2010.(II.26.) sz. rendeletével jóváhagyott Ózd város 2010. évi 

költségvetésében 17.000 E Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatást biztosít. 

- a helyi autóbusz közforgalmú közlekedést a BORSOD-VOLÁN 

Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés alapján        2010. 

január 1-től 2010. december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 

            Az igénylést a rendeletben meghatározott határidőig be kell nyújtani.  

 

    A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az igényléssel 

kapcsolatos további szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződések 

aláírására. 

 

      Felelős: Polgármester 

      Határidő: 2010. december 31. 

 

b.) A megítélt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 2010. évi 

költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni. 

 

     Felelős: Polgármester 

      Határidő: a 2010. évi költségvetésről szóló beszámoló előterjesztése. 

 

 13.) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott beruházási- és felújítási  

feladatokat csak az arra felhatalmazott kötelezettségvállaló intézkedése 

alapján lehet elvégezni, az ettől eltérő intézkedések eredményeként 

beérkezett számla nem teljesíthető. 

 

    Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

    Határidő: 2010. december 31. 



 

 

 14.) A beruházásokra és felújításokra kiírásra kerülő pályázatoknál elsősorban a 

város költségvetésében már szereplő feladatok végrehajtását segítő, 

valamint az intézmények  energia megtakarítást eredményező fejlesztéseit 

kell előtérbe helyezni. 

 

  Felelős:  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

  Határidő: folyamatos, ill. 2010. december 31. 

 

 15.) Településünk rendezettebbé tétele, városképi megjelenésének javítása, a     

város tisztasága érdekében sokkal szigorúbban kell élni a bírságolás 

eszközeivel. A Közterület Felügyelet munkavégzésében kapjon sokkal 

nagyobb súlyt az illegális szemetelőkkel, a város közterülete rendjének 

megszegésével  kapcsolatos szankcionálás.  

 

   Felelős:   Igazgatási és Okmányiroda Osztályvezető, 

      - Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető, 

      - Közterület Felügyelet Vezetője, 

      - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője  

    Határidő: 2010. december 31. 

 

 16.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások és felújítások   

terveztetését – a kivitelezés lebonyolítását is végző – ÓZDINVEST Kft. 

bevonásával kell elvégeztetni. A lebonyolítási díjat a beruházási és 

felújítási előirányzatnak kell tartalmazni. 

 A felújítások, beruházások műszaki átadására a területi képviselőt meg kell 

hívni.  

 

  Felelős:  Pénzügyi Osztályvezető, 

   Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető, 

   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

Határidő: folyamatos ill. 2010. december 31. 

  

 17.) A költségvetésben a közfoglalkoztatás keretében elvégezhető felújítási és 

beruházási feladatok anyagköltségeire és dologi kiadásaira jóváhagyott 

előirányzat felhasználása során a tervezett feladatokra - a keret 

felhasználását jóváhagyó bizottságok döntésének előkészítéseként - 

részletes költségvetést kell készíteni. 

 

 Felelős:   a feladatot kezdeményező költségvetési szerv vezetője 

 ÓZDINVEST Kft ügyvezetője 

 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője 

 Határidő: folyamatos   



 

 

18.) Az oktatási ágazat működési kiadásaihoz az önkormányzat saját forrásából 

biztosított támogatás jelentős csökkentése érdekében az elmúlt évben 

elkészíttetett tanulmány megállapításait is figyelembe véve át kell 

tekintetni az oktatás jelenlegi szervezeti és működési rendszerét és a 

bevételek lehetséges növelése és kiadások csökkentése érdekében 

javaslatot kell kidolgoztatni a szükséges intézkedésekre, a szervezeti, 

szerkezeti változtatásokra. 

 

 Felelős: Polgármester 

      Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

 Határidő: 2010. május 31. 

 

19.) Az Önkormányzat folyamatos kiadásainak (ÁFA) csökkentése érdekében 

felül kell vizsgálni az ingyenesen, ill. kedvezményesen bérbe adott 

ingatlanok körét és javaslatot kell készíteni a módosításra.  

  

   Felelős: Ózdinvest Kft 

 Határidő: 2010. június 30. 

 

20.) A fenntartási, felújítási és egyéb járulékos költségek csökkentése 

érdekében át kell tekinteni az Önkormányzat bérlakás állományát 

(jellemző lakásigény, állapot, bevétel-kiadás aránya, stb.) és javaslatot 

kell készíteni a szükséges változtatásokra, értékesítésekre. 

 

    Felelős: Ózdszolg Nonprofit Kft ügyvezetője 

       Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

  Határidő: 2010. június 30. 

 

   21.) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat csak a támogatási 

szerződések megkötését követően lehet teljesíteni. A támogatási 

szerződésben a juttatott összegre vonatkozóan számadási kötelezettséget 

kell előírni.  

 A nyújtott támogatásokról a jogszabály által előírt információkat Ózd 

Város honlapján közzé kell tenni. (Áht. 13/A. §; 15/A. § ) 

 

 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

 Határidő: döntést követő 60. nap 

 

 

 

 

 



 

 

   22.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kihasználtságának 

javítása érdekében át kell tekinteni az önkormányzat gazdasági 

társaságainak, intézményeinek üzemeltetésre, kezelésre átadott 

használaton kívüli ingatlanjainak, ingatlanrészének körét és javaslatot 

kell készíteni azok hasznosítására. 

 

 Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

             Ózdinvest Kft 

 Határidő: 2010. IV.30. 

  

   23.) Az önkormányzati feladatokat ellátó, az önkormányzat részére ÁFA 

köteles szolgáltatást nyújtó és önkormányzati támogatással működő 

nonprofit gazdasági szervezetek szervezeti és működési formáját át kell 

tekinteni és javaslatot kell készíteni a szükséges, költségtakarékosabb 

működési formára. 

 

  Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

         Pénzügyi Osztály 

         Építéshat. és Műszaki Osztály 

         Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

  Határidő: 2010. június 30. 

 

    24.) A Polgármesteri hatáskörbe utalt, az előre nem látható feladatok 

fedezetére szolgáló tartalékkeret felhasználásáról az ülésszakok közötti 

legfontosabb eseményekről készült tájékoztatóban a Képviselő-testületet 

tájékoztatni kell. 

 

 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

 Határidő: értelemszerűen     

 

25.) Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése, a felhalmozási 

bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása érdekében a  

költségvetés alábbiakban felsorolt felújítási és beruházási előirányzataira 

mindaddig szerződés nem köthető, annak terhére kifizetés nem teljesíthető 

míg a SZIKSZI pótlás II. ütemére betervezett 300.000 Eft forrás 

rendelkezésre nem áll. 

- Béke telep és Újvárostér térségének megújítására            5.000 Eft 

- 30 fős kistérségi bölcsőde kialakításához szükséges 

önerő              6.000 Eft 

- Tétény úti óvoda bővítésére        33.000 Eft 

- Városrehabilitációs feladatok előirányzata     10.000 Eft 



 

- Út és járdafelújításra, ill. tervek készítésére szolgáló 

előirányzat          17.000 Eft 

- Önkormányzati bérlakások felújításának előirányzata      3.850 Eft 

- Közvilágítás fejlesztés előirányzata        3.000 Eft 

- Közcélú foglalkoztatás keretében elvégezhető 

felújítások anyagköltségeinek előirányzata              30.000 Eft 

 

 

- Területi képviselők által igényelt felújítások,  

beruházások előirányzatai        54.690 Eft 

- Polgármesteri Hivatal Gondnoksági és Informatikai 

csoport beruházásaiból          9.870 Eft 

- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának 

intézményi felújítási, beruházási feladatai     27.645 Eft 

- Önkormányzati Tűzoltóság villamos hálózat felújítása    3.000 Eft 

- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft 

      beruházásai            5.000 Eft  

      Összesen:        208.055 Eft 

 

              Felelős: Polgármester 

     Pénzügyi Osztályvezető 

              Határidő: 2010. március 31. 

 

 26.) A video megfigyelő rendszer karbantartására kötött határozott idejű 

szerződést a költségek csökkentése érdekében újra kell tárgyalni. 

 Mindaddig míg a szerződés újratárgyalása nem vezet a megfelelő 

eredményre a közrend, vagyonvédelmi feladatokra szolgáló keretből 

1.000 Eft nem osztható, nem használható fel. 

 

 Felelős: Dr. Bárdos Balázs alpolgármester 

        Közrendvédelmi Bizottság elnöke 

   Határidő: 2010. június 30. 

 



 

4.) napirend 

 

Javaslat az Ózd, Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítására vonatkozó ÉMOP-

2009-4.1.1/A sz. pályázat benyújtására 

 

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 

a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A javaslat 

alapvetően az ÁNTSZ és az EU előírások végrehajtására benyújtandó pályázatra 

irányul. Kiemeli a nyílászárók cseréjét, az akadálymentesítést, külső és belső 

felújításokat, fűtéskorszerűsítést. Megjegyzésként közli, hogy az épület egy havi 

fűtésszámlája 260 e Ft-ba kerül. Mindezek figyelembe vételével és a lakosság 

kényelmesebb ellátásának érdekében a hármas bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna előadja, a Szociális, Egészségügyi és Családügyi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 fő igen szavazattal támogatja az 

elfogadását. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 9. és 10. számú felnőtt, és a 2. sz. 

gyermek háziorvosi rendelő felújításáról van szó, de itt tartózkodik az 5. és 13. 

sz. gondozási körzet védőnői szolgálata is. Az épület 1960-ban épült és már 

megérett a felújításra.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

 

18/KH/2010. (II. 25.) számú határozat 

 

Tárgy: az Ózd, Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítására vonatkozó ÉMOP-

2009-4.1.1/A sz. pályázat benyújtása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata az önkormányzati törzsvagyonba tartozó Ózd, 

Lehel vezér út 16. szám alatti (hrsz 8349) háziorvosi rendelő felújítása 

érdekében pályázatot nyújt be az ÉMOP-2009-4.1.1/A kódszámú pályázati 

felhívásra : 

a.) A projekt pénzügyi adatai: 

Teljes bruttó költség:  63 045 000 Ft 

Igényelt (95 %-os) támogatás: 59 892 750 Ft 

Biztosítandó (5 %-os mértékű) önerő: 3 152 250 Ft 



 

 

b.) Ózd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja a 

3 152 250 Ft összegű pályázati önerőt.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció 

aláírására, továbbá a benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok 

megtételére, valamint a pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatási és 

finanszírozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: 

1-2. pontok vonatkozásában: 

Pályázati dokumentáció elkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazd. 

Osztály vezetője 

A pályázat és azzal kapcsolatos dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Költségvetési finanszírozásért: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Határidő: 2010. március 19. illetve értelemszerűen 

 

 

5.) napirend 

 

Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 

Kiss Sándor közli, hogy Tengely András hozzájárult a nyílt ülésen történő 

tárgyaláshoz.  

 

Benedek Mihály elmondja, két megoldási javaslaton gondolkodtak. Az egyik, 

hogy pályázatot írnak ki a kft vezetésére, a másik pedig, hogy meghosszabbítják 

Tengely András megbízatását. A második lehetőség mellett azért döntöttek, mert 

igazgató úr az elmúlt években már bebizonyította, hogy érti és képes azon 

feladatok ellátására, amelyet a megnövekedett munka eléje, illetve az általa 

irányított szervezet elé állít. Megjegyzi, az anyagban leírásra kerültek azok a 

jelentősebb önkormányzati beruházási projektek, amelyeknek a 

megvalósításában részt vettek, de kiemeli, hogy több oldalnyi lenne az az anyag, 

amely az egyes képviselők kérésére elvégzésre került. Megköszöni igazgató 

úrnak az eddig elvégzett munkáját, és reméli, hogy a holnapi naptól is együtt 

dolgozhatnak majd.  

 

Nagybalyi Géza magánvéleményként megjegyzi, hogy egyetért a polgármester 

úr által elmondottakkal, illetve a bizottsági üléseken már elhangzott vélemények 

alapján – a munkákat és az eredményeket figyelembe véve – támogatja Tengely 

András újraválasztását, és nem tartja indokoltnak a pályázat kiírását.  

 



 

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 

a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 13 igen 

szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatja Tengely András újraválasztását. 

Megjegyzi, a tartózkodásnak nem a személy, hanem a pályáztatás elmaradása  

volt az oka. 

 

Fazekas Zoltán közli képviselőcsoportjuk elvi álláspontja minden esetben a 

pályáztatás. Véleményük szerint, mivel az oktatásban, közigazgatásban, vagy 

egyéb intézményekben kötelező a pályáztatás, úgy célszerű és helyes lenne, ha 

ezt a megoldást az önkormányzati cégek esetében is bevezetnék. Hangsúlyozza, 

kifogásuk nem Tengely András személye ellen szól, hanem az alapelvek ellen. 

  

Erdősi János javasolja, hogy a határozati javaslatban Tengely András ügyvezetői 

kinevezését 2015. március 31-e helyett 2015. március 30-ai dátummal fogadják 

el, mert nem lehet egy nappal sem hosszabb a kinevezés dátuma.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

19/KH/2010. (II.25.) számú határozat 

 

 

Tárgy: Az ÓZDINVEST 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 

 

Tengely Andrást 

(an.: Pákó Erzsébet; lakcíme: 3600 Ózd, Nád út 9.) 

 

         választja meg az ÓZDINVEST  Kft. ügyvezetőjévé 2010. március 30-tól  

2015. március 30-ig tartó időszakra. Az ügyvezető díjazását bruttó 470.000 

Ft/hó összegben állapítja meg. 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2010. március 20. 

 

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 

   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

         Határidő:  2010. március 31. 

 

 

6.) napirend 

 

Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának 

módosítására 

 

Kiss Sándor köszönti Andó Pál igazgató urat. 

 

Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és felhívja a figyelmet arra, hogy a számítógép hibájából adódóan 

a javaslat 2. sz. mellékletében nem megfelelő a sorszámozás. Módosításként 

javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontjának 2. bekezdésében, amely a 

költségvetési szerv működési köréről rendelkezik, a költségvetési szerv állandó 

jellegű képzési irányait, képzési bázisait megyei bontásban, településenkénti 

névvel és címmel megjelölve nevesítsék. Ezt a módosítást nem teszi ugyan 

kötelezővé a jogszabály, de abból a meggondolásból, hogy Ózd neve szerepeljen 

benne, javasolják.  

 

Erdősi János előadja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Közli, a Kovács Béla képviselő által tett módosításról nem tud 

érdemben nyilatkozni, mert bizottsági ülésen nem merült fel a kiegészítés, így 

változatlan formában egyhangú szavazattal javasolják az előterjesztés 

elfogadását.  

 

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta 

az előterjesztést, ahol a módosító indítvány már elhangzott. A bizottság úgy 

foglalt állást, hogy mivel a módosítást törvényi előírás nem kéri, ugyanakkor 



 

nem is tiltja, átadja a döntési jogot a Képviselő-testületnek. Részükről az 

előterjesztés elfogadásának  nincs akadálya. 

 

Obbágy Csaba hozzáteszi, a Művelődési és Oktatási Bizottság úgy döntött, 

kérjék fel Kiss Lajos osztályvezető urat, illetve a szakembereket, hogy a 

határozati javaslatot terjesszék ma eléjük. Ezt meg is kapták. Véleménye szerint 

nem az a kérdés, hogy a 6. pontban jelenjen-e meg Ózd, vagy sem, hiszen úgy 

gondolja ezen nem is szabadna vitatkozni, mert az ÉRÁK-nak az önkormányzat 

eleve alapítója, hanem a 2. pontban szerepeljen-e, hiszen a 2004-es Alapító 

Okiratban a székhely után rögtön szerepelt, mint kirendeltség, nyilván most 

pedig telephelyként kellene megjelölni a Kiserdőalja 2. sz. alatti címet. 

Véleménye szerint Ózdnak tehát mindenképpen szerepelnie kell csak az a 

kérdés, hogy a 6. pontban vagy a 2. pontban.  

 

Benedek Mihály javasolja, kérdezzék meg Andó Pál urat. 

 

Andó Pál tájékoztatásul előadja, a 2008-as évi CV. törvény tételesen 

megfogalmazza, hogy az Alapító Okiratban minek kell szerepelnie. Ennek 

értelmében sem telephelyet, sem bázist, sem pedig más egyéb fogalmat nem kell 

tartalmaznia. Információja szerint azért került ki a telephely az Alapító 

Okiratból,  mert a telephely jellemzően ezeknél az intézeteknél nagy 

fluktuációval bír. Tisztában van azzal, hogy az átképző központok hálózatában 

nagyon sokszor változik a telephely megnevezése és így nem szükséges azt sem 

ecsetelni, milyen procedúra egy Alapító Okirat módosítása. Egyébként a 

fenntartónak kötelezettsége, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre 

kerüljön. A maga részéről javasolja mérlegelni, hogy ebben a 

megfogalmazásban kerüljön-e be vagy sem. Hiszen az ÉRÁK régióiban csak 

Ózdon van ilyen jellegű ingatlan, illetve intézményi rész. Nógrád és Heves 

megyét tehát ilyen formában az Alapító Okiratban nem lenne célszerű 

megjelölni, annál is inkább, mert az említett megyékben az ÉRÁK-nak csak 

bérleményei vannak. Ilyen formában nem kellene a báziskifejezéssel a 

telephelyet sem megjelölni, mert a bázis szó a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzített, ami az Alapító Okirat elfogadása után módosításra 

kerül. Terveik szerint nem is fog szerepelni benne. Mindezeket figyelembe véve 

kéri a testület döntését. 

  

 

Obbágy Csaba  javasolja, hogy – figyelembe véve az igazgató úr által 

elmondottakat - a 2. pontban a székhely alá kerüljön be telephelyként az Ózd, 

Kiserdőalja út 2. szám. Úgy gondolja, nem kell Nógrád és Heves megyével 

foglalkozni, az ózdi telephely biztos, eredetileg is benne volt az Alapító 

Okiratban, maradjon most is benne.  

 



 

Benedek Mihály is javasolja, hogy a 2. pontba kerüljön be az ózdi ÉRÁK 

megnevezése és címe, amely így a törvényi előírásoknak is meg fog felelni. 

  

Kiss Sándor közli, mivel a polgármester és Obbágy Csaba képviselő által tett 

módosítási javaslat igazgató úr által is elfogadásra került, a módosításról nem 

kell külön szavazni. Ezután kéri a testületet, szavazzanak a módosítással együtt  

a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

 

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

hozza: 

 

20/KH/2010. (II.25.) számú határozat 

 

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 

Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó 

javaslatot megtárgyalta, és meghozta az alábbi határozatot: 

 

1.)  A Képviselő-testület egyetért az Észak-magyarországi Regionális Képző 

Központ 2004. október 29. napjától hatályos Alapító Okiratának a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvény rendelkezéseinek megfelelő, 2009. július 1. napjától hatályos 

módosításával. 

 

2.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Észak-

magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának 17488-2/2009. 

SZMM számú módosító okirata, valamint 2009. július 1. napján kelt, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata aláírására, az 

alábbi pontosításokkal kiegészítve: 

        -   Az Alapító Okirat 2. pontjában a Központ székhelyét követően 

telephelyként  rögzítésre kerüljön: 

3600 Ózd, Kiserdőalja 2. 

        -   Az Alapító Okirat 6. pontjában az „illetékessége” szövegrész helyett a 

„működési   köre” szöveg beillesztése indokolt, függetlenül attól, hogy az 

országos jelölés mellett kiemelten fontos működési területként a régió 

kijelölésre került; 

        -  Az alapító okirat 11. pontja alatti szövegrészt az alábbi jogszabályi 

rendelkezésekkel szükséges kiegészíteni: „A képző központ élén az 

igazgató áll, akit a Hivatal főigazgatójának, valamint a Minisztérium 

államtitkárának javaslatára, a képző központ többi alapító szervének 



 

egyetértésével a miniszter nevez ki, valamint gyakorolja vele szemben a 

jogviszony megszüntetésének jogát.”  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20/KH/2010. (II.25.) sz. határozat 1. sz. melléklet 

okirat száma: 17488-2/2009 

 

 

 

Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 

Alapító Okiratának módosító okirata 
 

 

 

Alapítók az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 2004 október 29. napjától 

hatályos 2004. október 29.-kelt 7541-1/2004-SzMM számú alapító okiratát, a költségvetési 

szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2009. július 1. 

napján kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 

 

Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának első bekezdése, 

valamint I-VI. terjedő fejezetei és annak pontjai törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi, dőlt 

betűvel jelölt rendelkezések lépnek: 

 
A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) 

bekezdése alapján a Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratát - 

abból a célból, hogy az megfeleljen a törvény 4. §-ának (1) és (2) bekezdésében 

foglaltaknak, az alábbiak szerint módosítjuk és egységes szerkezetbe foglalt formában, a 

következő tartalommal adjuk ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv elnevezése:  Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 

 

Rövidített neve:    ÉRÁK 
         Idegen nyelvű neve:   North Hungarian Regional Training Centre 

 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  3518 Miskolc, Erenyő utca 1. 

A költségvetési szerv telephelye: 3600 Ózd, Kiserdőalja 2. 

 

3. A költségvetési szerv alapító jogokat gyakorló szervei és az alapítás dátuma: 

 

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház 

tér 1.),  

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,(3525 Miskolc, Városház tér 

8.) 

 Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér 1.) 

 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. február 1. 

 

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: 

 



 

Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról szóló 7/1988.(II.17.) Minisztertanácsi 

rendelet 

 

5. A költségvetési szerv irányító szerve és címe: 

 

A költségvetési szerv irányító szerve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 

Budapest, Alkotmány u 3.) 

 

A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerő-piaci Alap 

foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 

regionális képzőközpontok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 

együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM - rendelet értelmében a Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1089 Budapest, 

Kálvária tér 7.) közreműködésével látja el a költségvetési szerv irányítását. 

 

6. A költségvetési szerv működési köre: 

 

országos 

 

Kiemelten fontos működési területei: Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye. 

 

7. A költségvetési szerv besorolása: 

 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény,  

a feladat ellátásához gyakorolt funkciók szerint: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv, önálló gazdasági szervezettel rendelkezik.  

 

8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladatairól, irányításáról, a Munkaerő-piaci Alap 

foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 

regionális képzőközpontok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 

együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM - rendelet 2-4 §-ai alapján 

meghatározott feladatok. 

 

9. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend 

szerinti  besorolása: 

 

A költségvetési szervnek „a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a 

Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret 

felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) 

munkaügyi központok együttműködéséről” szóló, 23/2005. (XII. 26.) FMM - 

rendeletben meghatározott alaptevékenységi feladatai: 

 

A képzőközpont képzési feladatainak ellátása körében a következő képzéseket nyújtja: 

 Az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, munkakör betöltéséhez, 

foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló 

képzés; 

 a szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű 



 

gyakorlati képzésben való részvétel; 

 a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás; 

 pályaorientáló és álláskereséséi ismeretek oktatása; 

 nyelvi képzés; 

 informatikai képzés, továbbá 

 képességfejlesztő és motivációs képzés; 

 a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése. 

 

A képzőközpont a fentebb meghatározott képzési feladatait alaptevékenységként látja el a 

következő személyek számára nyújtott képzések esetében: 

 hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)  58. §-a 

(5) bekezdésének d) pontjában meghatározott álláskereső, vagy 

 munkaviszonyban álló felnőtt, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem 

oldható meg, vagy munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a 

munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal 

előzetesen írásban közölte, vagy külön jogszabályban meghatározott csoportos 

létszámleépítéssel érintett munkavállaló, és a tartós munkavégzése képzéssel 

biztosítható, vagy 

 a miniszter által meghatározott célcsoportba tartozik; 

 olyan felnőtt, aki a fentebb megjelölt pontban meghatározott feltételeknek nem felel 

meg, de  

 első, 50. életévét betöltött személy esetében második, az állam által elismert 

szakképesítést szerzi; 

 fogyatékossággal élő személyként szakmai, nyelvi vagy általános képzésben vesz részt;  

 központi képzési program célcsoportjába tartozik; 

 az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával 

megvalósuló program célcsoportjába tartozik; 

 az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervének alkalmazásában áll, és a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által javasolt, valamint a miniszter által 

jóváhagyott képzési tervben szereplő képzésben vesz részt; 

 az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott országos programokat valósíthat meg. 

 

A képzőközpont az alábbi, képzéshez kapcsolódó feladatokat látja el: 

 Vizsgáztatás; 

 tananyag-, módszertani- és képzési programfejlesztés; 

 felnőttképzési információs adatszolgáltatás és tájékoztatás, valamint 

 a képzőközpont által nyújtott képzést eredményesen teljesített személyek 

elhelyezkedésének nyomon követése; 

 a képzésben részt vevő személyek számára szállás, étkezés és utazás biztosítása. 

 

A képzőközpont szolgáltatási feladatai: 

 Az Flt 13/A §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott munkaerő-piaci és 

foglalkozási információ nyújtása, továbbá pályaorientációs, álláskeresési tanácsadás; 

 felnőttképzési minőségirányítási tanácsadás; 

 pedagógiai szolgáltatás, valamint a felnőttképzésről szóló 2001. évi. CI tv. 29. §-ának 

7. pontjában meghatározott felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás; 

 kompetenciák, továbbá megelőző tudásszint felmérése; 



 

 a szakmai képzésben történő részvételhez szükséges szakmai alkalmassági vizsgálat. 

 

A felnőttképzési támogatási programokhoz kapcsolódó koordinációs, illetve szervezési 

jellegű feladatokat lát el  

A fentebb nem meghatározott célcsoport számára képzési és a képzéshez kapcsolódó 

szolgáltatási  feladatok végzése 

 

 

Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

  
 855900 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 

 

Az alaptevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladati 

besorolása: 

 

804017 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

804028 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

803416 - Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 

 

Az alaptevékenységek 2010. január 1-től érvényes államháztartási szakfeladati 

besorolása: 

 

722013 - Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 

852014 - Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852024 - Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

853214 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853224 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855933 - Foglalkoztatást elősegítő képzések 

855934 - Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

855937 - M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

854211 - Felsőfokú szakképzés 

855935 - Szakmai továbbképzések 

855936 – Kötelező felkészítő képzések 

856092.- Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

856099.- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

 

10. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységének mértéke: 

 

 

Kisegítő tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 25  %-os mértékéig, 

vállalkozási tevékenységet az éves összkiadásainak maximum  10  %-os mértékéig 

végezhet.  

 

 

11. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: 

 

 



 

A képzõ központ élén az igazgató áll, akit a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 

fõigazgatójának, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárának 

javaslatára, a képzõ központ többi alapító szervének egyetértésével a szociális és 

munkaügyi miniszter nevez ki, valamint gyakorolja vele szemben a jogviszony 

megszüntetésének jogát. Az igazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal fõigazgatója gyakorolja.  

 

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 

 

A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.  

 

13. A költségvetési szerv azonosító adatai: 

 

Törzskönyvi azonosító száma:                           325114 

Adószáma:                                                          15325110-2-05 

KSH statisztikai számjel:                                   15325110-8559-312-05 

AHT-I azonosítószám:                                        037437 

 

 

14. Záró rendelkezések:  

 

Jelen alapító okirat 2009. július 1-től hatályos, egyidejűleg a korábbi 2004 október 29. 

napjától hatályos 2004. október 29.-kelt 7541-1/2004-SzMM számú alapító okirat 

hatályát veszíti. 

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szabályozza. 
 

A költségvetési szerv javaslatára a Szervezeti és Működési Szabályzatát a Foglalkoztatási 

és Szociális Hivatal előzetes véleményezése alapján a szociális és munkaügyi miniszter 

hagyja jóvá. 

 

Budapest, 2009. július 1. 

 

Dr. Ódor Ferenc 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 

Dr. Herczog László 

szociális és munkaügyi miniszter 

 

 

 

Káli Sándor  

Miskolc Megyei Jogú Város 

polgármestere 

Benedek Mihály 

Ózd Város  

polgármestere 

 

 

 
 



 

20/KH/2010. (II.25.) sz. határozat 2. sz. melléklet 

okirat száma: 17488-2/2009 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) 

bekezdése alapján a Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratát - 

abból a célból, hogy az megfeleljen a törvény 4. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, 

az alábbiak szerint módosítjuk és egységes szerkezetbe foglalt formában, a következő 

tartalommal adjuk ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv elnevezése:       Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 

 

Rövidített neve:    ÉRÁK 
         Idegen nyelvű neve:   North Hungarian Regional Training Centre 

 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  3518 Miskolc, Erenyő utca 1. 

A költségvetési szerv telephelye:  3600 Ózd, Kiserdőalja 2. 

 

 

3. A költségvetési szerv alapító jogokat gyakorló szervei és az alapítás dátuma: 

 

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 

1.),  

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,(3525 Miskolc, Városház tér 8.) 

 Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér 1.) 

 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. február 1. 

 

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról szóló 7/1988.(II.17.) Minisztertanácsi 

rendelet 

 

 

5. A költségvetési szerv irányító szerve és címe: 

 

A költségvetési szerv irányító szerve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 

Budapest, Alkotmány u 3.) 

 

A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerő-piaci Alap 

foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 

regionális képzőközpontok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 



 

együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM - rendelet értelmében a Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1089 Budapest, Kálvária 

tér 7.) közreműködésével látja el a költségvetési szerv irányítását. 

 

6. A költségvetési szerv működési köre: 

 

országos 

 

Kiemelten fontos működési területei: Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye. 

 

7. A költségvetési szerv besorolása: 

 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény,  

a feladat ellátásához gyakorolt funkciók szerint: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv, önálló gazdasági szervezettel rendelkezik.  

 

 

8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladatairól, irányításáról, a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási 

alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális 

képzőközpontok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 

23/2005. (XII. 26.) FMM - rendelet 2-4 §-ai alapján meghatározott feladatok. 

 

 

9. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend 

szerinti  besorolása: 

 

A költségvetési szervnek „a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a 

Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret 

felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) 

munkaügyi központok együttműködéséről” szóló, 23/2005. (XII. 26.) FMM - rendeletben 

meghatározott alaptevékenységi feladatai: 

 

A képzőközpont képzési feladatainak ellátása körében a következő képzéseket nyújtja: 

 Az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, munkakör betöltéséhez, foglalkozás, 

tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzés; 

 a szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű 

gyakorlati képzésben való részvétel; 

 a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás; 

 pályaorientáló és álláskereséséi ismeretek oktatása; 

 nyelvi képzés; 

 informatikai képzés, továbbá 

 képességfejlesztő és motivációs képzés; 

 a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése. 

 

A képzőközpont a fentebb meghatározott képzési feladatait alaptevékenységként látja el a 

következő személyek számára nyújtott képzések esetében: 



 

 hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)  58. §-a (5) 

bekezdésének d) pontjában meghatározott álláskereső, vagy 

 munkaviszonyban álló felnőtt, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem oldható 

meg, vagy munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 

munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban 

közölte, vagy külön jogszabályban meghatározott csoportos létszámleépítéssel érintett 

munkavállaló, és a tartós munkavégzése képzéssel biztosítható, vagy 

 a miniszter által meghatározott célcsoportba tartozik; 

 olyan felnőtt, aki a fentebb megjelölt pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, 

de  

 első, 50. életévét betöltött személy esetében második, az állam által elismert 

szakképesítést szerzi; 

 fogyatékossággal élő személyként szakmai, nyelvi vagy általános képzésben vesz részt;  

 központi képzési program célcsoportjába tartozik; 

 az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával megvalósuló 

program célcsoportjába tartozik; 

 az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervének alkalmazásában áll, és a Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal által javasolt, valamint a miniszter által jóváhagyott képzési tervben 

szereplő képzésben vesz részt; 

 az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott országos programokat valósíthat meg. 

 

A képzőközpont az alábbi, képzéshez kapcsolódó feladatokat látja el: 

 Vizsgáztatás; 

 tananyag-, módszertani- és képzési programfejlesztés; 

 felnőttképzési információs adatszolgáltatás és tájékoztatás, valamint 

 a képzőközpont által nyújtott képzést eredményesen teljesített személyek 

elhelyezkedésének nyomon követése; 

 a képzésben részt vevő személyek számára szállás, étkezés és utazás biztosítása. 

 

A képzőközpont szolgáltatási feladatai: 

 Az Flt 13/A §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott munkaerő-piaci és 

foglalkozási információ nyújtása, továbbá pályaorientációs, álláskeresési tanácsadás; 

 felnőttképzési minőségirányítási tanácsadás; 

 pedagógiai szolgáltatás, valamint a felnőttképzésről szóló 2001. évi. CI tv. 29. §-ának 7. 

pontjában meghatározott felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás; 

 kompetenciák, továbbá megelőző tudásszint felmérése; 

 a szakmai képzésben történő részvételhez szükséges szakmai alkalmassági vizsgálat. 

 

A felnőttképzési támogatási programokhoz kapcsolódó koordinációs, illetve szervezési 

jellegű feladatokat lát el . 

 

A fentebb nem meghatározott célcsoport számára képzési és a képzéshez kapcsolódó 

szolgáltatási  feladatok végzése 

 

 

 

 



 

Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

  
 855900 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 

Az alaptevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladati 

besorolása: 

 

804017 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

804028 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

803416 - Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 

 

 

Az alaptevékenységek 2010. január 1-től érvényes államháztartási szakfeladati 

besorolása: 

 

  722013 - Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 

  852014 - Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852024 - Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

853214 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853224 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855933 - Foglalkoztatást elősegítő képzések 

855934 - Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

855937 - M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

854211 - Felsőfokú szakképzés 

855935 - Szakmai továbbképzések 

855936 – Kötelező felkészítő képzések 

856092.- Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

856099.- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

 

10. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységének mértéke: 

 

 

Kisegítő tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 25  %-os mértékéig, vállalkozási 

tevékenységet az éves összkiadásainak maximum  10  %-os mértékéig végezhet.  

 

 

11. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: 

 

 

A képzõ központ élén az igazgató áll, akit a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 

fõigazgatójának, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárának javaslatára, 

a képzõ központ többi alapító szervének egyetértésével a szociális és munkaügyi miniszter 

nevez ki, valamint gyakorolja vele szemben a jogviszony megszüntetésének jogát. Az 

igazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 

fõigazgatója gyakorolja.  

 

 

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 



 

 

A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.  

 

 

13. A költségvetési szerv azonosító adatai: 

 

Törzskönyvi azonosító száma:                           325114 

Adószáma:                                                          15325110-2-05 

KSH statisztikai számjel:                                   15325110-8559-312-05 

AHT-I azonosítószám:                                        037437 

 

 

14. Záró rendelkezések:  

 

Jelen alapító okirat 2009. július 1-től hatályos, egyidejűleg a korábbi 2004 október 29. 

napjától hatályos 2004. október 29.-kelt 7541-1/2004-SzMM számú alapító okirat hatályát 

veszíti. 

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szabályozza. 
 

A költségvetési szerv javaslatára a Szervezeti és Működési Szabályzatát a Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal előzetes véleményezése alapján a szociális és munkaügyi miniszter hagyja 

jóvá. 

 

Budapest, 2009. július 1. 

 

 

Dr. Ódor Ferenc 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 

Dr. Herczog László 

szociális és munkaügyi miniszter 

 

 

 

 

 

Káli Sándor  

Miskolc Megyei Jogú Város 

polgármestere 

Benedek Mihály 

Ózd Város  

polgármestere 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

-.-.- 

 

(Kiss Sándor alpolgármester 12 óra 25 percig szünetet rendel el, majd a 

Képviselő-testület  zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.)  

 

-.-.- 

 

 

8.) napirend 

 

Javaslat az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési 

helyére 

 

 

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy egy új határozati javaslat került 

kiosztásra. 

 

Erdősi János elmondja, a hulladékudvar létesítésére a Sajó-menti Társulás 

pályázatot nyújtott be, amelyet megnyertek, így az önkormányzattól területet 

kérnek a megvalósításhoz. Megjegyzi, az anyaghoz mellékelt fotókon egyes 

városok hulladékudvarai láthatóak, amelyek között – véleménye szerint – 

vannak szépek és koszosabbak is. Mindent figyelembe véve három terület került 

előtérbe. Az egyik a jelenlegi piac egy részének elvételével az ÓHG kerítése 

mellett. A másik a volt ÓKÜ, most ipari park területén a múzeummal szemben. 

A harmadik pedig a Kucsera úton, a Zrínyi út és a patak közti terület. A hármas 

bizottság a szakemberekkel történt egyeztetés után a hulladékudvar létesítésére a 

Kucsera úti telephelyet javasolja. Megjegyzi, bizottsági ülésen kisebbségi 

véleményként felvetődött, hogy a MOL kútról való rálátás miatt szerencsésebb 

lenne az ipari park területén megvalósítani a beruházást, de ezt a javaslatot a 

múzeum közelsége miatt a bizottságok elvetették. Végezetül 12 igen, 4 nem 

szavazattal 1 tartózkodás mellett a Kucsera úti telephely kialakítása mellett 

döntöttek. Majd kéri, hogy az eredeti előterjesztés 1. pontjában a kipontozott 

rész „az Ózd, Kucsera út – Zrínyi út térségében található, önkormányzati 

tulajdonában lévő, ózdi belterületi 7997/2 hrsz-ú, összességében 1 ha 5632 m2 

térmértékű közterületből leválasztandó 2500-3000 m2-es területen kerüljön 

kialakításra……” szöveggel egészüljön ki. Továbbá az e., pont szövege a 

következő legyen: „A jelentősebb súlyú – 10 tonnát meghaladó – 

teherszállításokat a Kucsera út felől kell lebonyolítani. Ennek műszaki feltételeit 

a hulladékudvar létesítőjének kell megteremteni, biztosítani.” Indokolásként 

elmondja, hogy erre azért volt szükség, mert ebben az évben tervezik a Zrínyi út 

felújítását, és nem lenne célszerű, ha a frissen felújított úton közlekednének a 

nehéz súlyú tehergépjárművek. 



 

Ezen kívül javasolja, hogy a 2. pont „B” változata kerüljön elfogadásra, mert a 

2019. december 31-i dátum a pályázati feltételek között szerepelt. 

     

Riz Gábor úgy gondolja, nem lenne célszerű a MOL kút, illetve a patak 

túloldalán megépíteni a hulladékgyűjtő udvart, véleménye szerint erre az ipari 

park területe lenne a legalkalmasabb. Szerinte a Zrínyi út környéke nem az 

urbanizálódás legmagasabb szintjét mutatja a városi összképet tekintve. Ha 

komolyan gondolják a terület rendbetételét, akkor nem az lenne az első lépés, 

hogy hulladékudvart létesítsenek, még ha kulturált formában is. Ő ezen a 

területen leginkább egy parkot látna szívesen, hiszen a benzinkúton egyre 

többször látni olyan motoros kirándulókat, személyautóval érkezőket, akik a 

szlovákiai Tátra irányába indulnak tovább. Úgy gondolja fontosabb lenne a 

kulturált hulladékgyűjtő udvar létesítése helyett egy pihenőhely kialakítása. Az 

ipari park területe jelen helyzetben „holdbéli táj”-at idéz, ami nem a 

működtetőnek róható fel hibaként, hiszen a források kimerültek és elzáródtak a 

csapok a további lehetőségek elől. Véleménye szerint figyelembe kellene venni, 

hogy a múzeummal szemben lévő területet közel 2 m magas fal határolja, így az 

úton haladók, illetve a múzeumba látogatók nem látnák a hulladékgyűjtő udvart. 

Másik szempont az is, hogy a megközelíthetőség miatt utat kell építeni, illetve 

kulturáltan kell elhelyezni a városi hulladékot, ezért mindenképpen jobb lenne, 

ha a MOL kút és a patak túloldala más célokat szolgálhatna a jövőben. 

 

Benedek Mihály megkérdezi képviselő urat, hogy tekinthetik-e ezt módosító 

javaslatnak. 

 

Riz Gábor válasza igen. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról? 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 13 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 

fogadja el a módosító javaslatot.  

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak az előterjesztő által tett módosítással együtt a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 15 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

22/KH/2010. (II. 25.) számú határozat 

 

Tárgy: Az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helye 

 



 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által KEOP pályázati támogatás 

igénybevételével megvalósítandó hulladékgyűjtő udvar az Ózd, Kucsera út – 

Zrínyi út térségében található, önkormányzati tulajdonban lévő, ózdi 

belterületi 7997/2 hrsz-ú, összességében 1 ha 5632 m
2
 térmértékű 

közterületből leválasztandó 2500-3000 m
2
-es területen kerüljön kialakításra 

az alábbi feltételekkel: 

 

a.) A terület az Önkormányzat tulajdonában marad, azt a fenti célra 

használatba adja.  

 

b.) Gondoskodni kell a hulladékudvar céljára használandó terület önálló 

helyrajzi számon történő kialakításáról. 

 

c.) A hulladékgyűjtő udvar területét a belátást akadályozó tömör 

betonkerítéssel kell körbekeríteni. 

 

d.) A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során gondoskodni kell arról, hogy 

az a közvetlen környezetére sem jelentsen zavaró hatást. (Nyitott 

konténerek fedése, takarása, rendszeres szállítás, stb.) 

 

e.) A jelentősebb súlyú – 10 tonnát meghaladó – teherszállításokat a Kucsera 

út felől kell lebonyolítani. Ennek műszaki feltételeit a hulladékudvar 

létesítőjének kell megteremteni, biztosítani. 

 

Felelős:  Polgármester 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 

telekalakításért: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály 

vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

2. A használatért a használó díjat köteles fizetni. Az Önkormányzat a 

használatot határozatlan ideig, de legalább 2019. december 31-ig biztosítja. A 

használatra kötendő megállapodás tervezetét jóváhagyás céljából a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni. 

 

Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő: 2010. márciusi képviselő-testületi ülés 

 



 

-.-.- 

 

(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 

alpolgármesternek.) 

 

-.-.- 

 

9.) napirend 

 

Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás Alapító Okiratának elfogadására  

 

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Gazdaságfejlesztési, és a Városfejlesztési 

és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

 

Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság  megtárgyalva az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat módosításáról. 

 

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

hozza: 

 

23/KH/2010. (II. 25.) számú határozat 

 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás módosított Alapító Okiratának elfogadása 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

1/2010. (I.22.) sz. Társulási Tanácsi határozattal elfogadott – jelen határozat 

mellékletét képező – módosított, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja, 

és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

  



 

 

10.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 

elfogadására 

 

Benedek Mihály felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslatban szereplő, 

előzőleg elfogadott Intézkedési Tervet hatályon kívül helyezik és egy új 

Intézkedési Tervet javasol elfogadásra. A bizottsági üléseken a tartalmát már 

elmondták, a testületi ülés szünetében pedig beszélve Kristonné Sípos Ágnessel, 

illetve a minisztérium egyik illetékes beosztottjával felhatalmazták arra, hogy 

tájékoztatásul közölje, amennyiben a testület az előterjesztést ilyen formában 

elfogadja, holnap reggel a szupervízorhoz kerüljön fel aláírásra, majd az aláírt 

példányt továbbítsák a VÁTI-hoz. Ezzel megoldódhatnak azok a problémák, 

amelyek a különböző pályázati gondokat okozták. Kéri a testületet, hogy ebben 

a formában fogadják el a határozati javaslatot. 

  

Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Megjegyzi, a javaslat címe egy kicsit félrevezető. Ózd Város új 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéről van szó, ugyanis a város 

rendelkezett ugyan esélyegyenlőségi és akció tervvel, de a Kulturális 

Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályának esélyegyenlőségi szakértője és 

szupervízora nem tartotta megfelelőnek. Ezért volt szükség az új terv 

elkészítésére, amelyet igen komoly egyeztető munka előzött meg. Az 

előterjesztés tartalmazza legalább két hátrányos helyzetű iskolában az emelt 

óraszámú képzési kínálat bővítését, valamint legalább két hátrányos helyzetű 

iskola beiskolázási körzetét úgy kell szűkíteni, hogy az indítandó első osztályok 

száma az eddigiekhez képest egy-eggyel csökkenjen. Ennek értelmében a 

Vasvár Úti Általános Iskola első évfolyama minimum két tanuló csoporttal 

bővüljön, az Árpád Vezér ÁMK és a Bem Úti Általános Iskola beiskolázási 

körzete pedig szűköljön. Továbbá segíteni kell egy Gandhi típusú gimnázium 

ózdi indítását. Mindezeket figyelembe véve a bizottság egyhangúlag támogatja 

az előterjesztés elfogadását. 

 

Nagybalyi Géza közli, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és osztályvezető asszony szóbeli tájékoztatását követően 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

  

Boda István előadja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

egyhangúlag elfogadását javasolja.  

 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, a Szociális, Egészségügyi és Családügyi 

Bizottság 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását.  



 

Obbágy Csaba személy szerint támogatja a javaslatot és gratulál az Oktatási és 

Művelődési Osztálynak, amiért ilyen előterjesztést tudott készíteni.  Véleménye 

szerint ez az anyag nemcsak a minisztérium, hanem a város részéről is 

fogadható.  Hozzáteszi ezen nemcsak a SZIKSZI 300 M forintja, ami rendkívül 

fontos ebben a nehéz helyzetben, hanem egy 95 M Ft-os TÁMOP pályázat, vagy 

a Tétényi Óvoda 150 M Ft-os pályázata, pedagógus továbbképzéseket érintő 

pályázatok, illetve a kompetencián alapuló oktatás bevezetéséhez referencia 

intézményi pályázatok sorsa is múlhat. Megjegyzi, ennek a mostani döntésnek 

szeptembertől a személyi, dologi feltételeit is biztosítani kell, ezért javasolja, 

hogy az áprilisi pénzmaradvány keretében térjenek majd vissza a feltételek 

biztosítására.  

 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

24/KH/2010. (II. 25.) számú határozat 

 

Tárgy: Ózd Város  Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 

elfogadása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi CXXV. törvény 

alapján elkészítette új Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, azt 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A képviselő-testület e határozat mellékletét képező Ózd Város Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 

8/KH/2008. (II. 19.) számú határozattal elfogadott Ózd Város Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, valamint a 288/KH/2008. (XII. 30.) 

határozattal elfogadott Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervét 

hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  2010. február 25. 

 

2. A jelen határozattal elfogadott Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Tervét az Önkormányzat honlapján meg kell jeleníteni, az Ózdi 

Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni. 

Felelős:    Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 

Határidő:  2010. március 1. 



 

-.-.- 

 

(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 

polgármesternek.) 

 

-.-.- 

 

11.) napirend 

 

Javaslat Kemecsey Antal ózdi belterületi 6/13, valamint 6/14 és 6/14/A. hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó kérelmének elbírálására 

 

Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, és a Városfejlesztési 

és –üzemeltetési Bizottság együttes ülésen teljes körűen tárgyalta meg az 

előterjesztést, amelynek ismeretében egyhangúlag támogatják az elfogadását. 

 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

25/KH/2010. (II. 25 .) számú határozat 

 

Tárgy: Kemecsey Antal ózdi 6/13., valamint 6/14 és 6/14/A. hrsz.-ú 

ingatlanokra vonatkozó kérelmének elbírálása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata az ózdi belterületi 6/13. hrsz-ú, természetben 

Ózd, Búzásvölgy 1/3. szám alatt található ingatlanra 2009. szeptember 9. 

napján megkötött adásvételi szerződést Kemecsey Antal vevővel felbontja. 

Az eredeti állapot helyreállítása során visszafizeti az 1 000 e Ft vételárat, és 

Kemecsey Antallal az ügylet kapcsán a 3. pontban foglaltak szerint 

elszámol. 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata a 60/KH/2008. (III.21.) számú határozattal 

tulajdonába került 6/14 hrsz-ra vonatkozó - Kemecsey Antallal kötött - 

adásvételi szerződést teljesítés elmaradása címen felbontja és megtartja az 

ingatlan tulajdonjogát, az ügylet során felmerült igazolt költségek 

rendezésére vonatkozóan a 3. pontban foglaltak szerint elszámol. 

 



 

3.) Ózd Város Önkormányzata Kemecsey Antal vevővel a 6/13 és 6/14 hrsz-ú 

ingatlanokra kötött adásvételi szerződések felbontása miatti elszámolás 

keretében elismeri a vevő által az ingatlanok felépítményeinek lebontására 

irányuló előkészítő munkálatok számlával igazolt és szakértő szervezet által 

felülbírált 700 eFt költségeit. 

 

4.) Az önkormányzati tulajdonú 6/14 hrsz-ú ingatlanon lévő 6/14/A hrsz-ú 

műhelyt per- és tehermentes tulajdoni állapotban az Önkormányzat 

megvásárolja Kemecsey Antal tulajdonostól, az ingatlanforgalmi szakértői 

véleményben foglalt bruttó 2 680 e Ft vételáron, valamint az ingatlanhoz 

tartozó, ózdi belterületi 10/37. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlan 81/2275 tulajdoni hányadát bruttó 81 e Ft vételáron. 

 

5.) A határozat 1-4. pontjában részletezett 4.461.000 Ft összegű vételár és 

elszámolás fedezetét a 2010. évi költségvetés terhére kell megtervezni. 

 

6.) A határozat 1-3. pontjaiban foglalt feltételeket tartalmazó szerződések 

aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat az 1 700 e Ft kifizetését azonnal 

teljesíti, a 4.) pontban meghatározott adásvétel vételára az ingatlanra 

bejegyzett jelzálog törlését követően fizethető ki.  

 

7.) Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzését követően az Önkormányzat 

felkínálja az ingatlanokat a szomszédos telkek tulajdonosainak a bontás és az 

ingatlanra fordított kiadások megtérülését biztosító eladási árakon. 

 

8.) Az Önkormányzat a telekszomszédok nemleges válasza esetén nyilvános 

árverés útján értékesíti a 6/13, 6/14 és 6/14/A hrsz-ú ingatlanokat és a 10/37 

hrsz-ú 81/2275 tulajdoni hányadát a lakóépületek bontási kötelezettségével, 

továbbá 4 461 e Ft induló vételár meghatározásával. Az árverés során az 

eladási ár nem lehet alacsonyabb az induló árnál. 

 

Felelős:  1-8. pontok vonatkozásában: 

 szerződések előkészítéséért és árverés lebonyolításáért: PH. 

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

    az okiratok aláírásáért: Polgármester 

pénzügyi fedezet költségvetési tervezéséért és a pénzügyi 

teljesítésért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  1-7. pontok vonatkozásában: döntést követően azonnal 

 8. pont vonatkozásában: értelemszerűen, illetve 2010. április 15. 

 

 

 

 



 

12.) napirend 

 

Javaslat az ózdi belterületi 9105/2 hrsz-ú, Ózd, Dózsa György út térségében 

elhelyezkedő beépítetlen terület zártkörű pályázat útján történő értékesítésére 

 

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 

a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Tájékoztatásul 

közli, hogy ez a terület korábban már nyílt pályázaton meghirdetésre került, de a 

benyújtott két pályázat nem felelt meg az önkormányzat érdekeinek, ezért kerül 

most sor a zártkörű pályázat újbóli kiírására, amelyre javasolják, kapjon 

meghívást a korábbi két pályázó, valamint a terület másik oldalán szomszédként 

jelenlevő GE is. Javasolja továbbá az Eseti Bizottságba megválasztani Boda 

Istvánt elnöknek, Szalári Istvánt, Varga Gábort, Vitális Istvánt és Fazekas 

Zoltánt tagnak. A hármas bizottság a módosítási javaslattal együtt egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Benedek Mihály megkérdezi a javasolt személyektől, vállalják-e az Eseti 

Bizottságban való munkát, illetve hozzájárulnak-e a nyílt üléshez. 

 

Boda István, Szalári István, Varga Gábor, Fazekas Zoltán és Vitális István 

válasza igen. 

 

A továbbiakban kéri a testületet, szavazzon Boda István elnöknek történő 

megválasztásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti 

Bizottság elnökének Boda Istvánt.  

 

Kéri, szavazzanak Szalári István tagnak történő megválasztásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti 

Bizottság tagjának Szalári Istvánt.  

 

Kéri, szavazzanak Varga Gábor tagnak történő megválasztásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti 

Bizottság tagjának Varga Gábort.  

 

Kéri, szavazzanak Fazekas Zoltán tagnak történő megválasztásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti 

Bizottság tagjának Fazekas Zoltánt.  

 



 

Kéri, szavazzanak Vitális István tagnak történő megválasztásáról. 

 

A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti 

Bizottság tagjának Vitális Istvánt. 

 

Ezután kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

26/KH/2010. (II.25.) számú határozat 
 

Tárgy: Az ózdi belterületi 9105/2 hrsz-ú, Dózsa György úti beépítetlen terület 

zártkörű pályázat útján történő értékesítése 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő ózdi belterületi 9105/2 

hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant egyfordulós, alternatív 

ajánlatot lehetővé tevő zártkörű pályázat lefolytatásával kiválasztott vevő 

részére értékesíti. 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata, mint az 1.) pontban megjelölt tárgyú pályázat 

kiírója, az 1/2009. (II.27.) sz. rendelettel elfogadott Versenyeztetési 

Szabályzat előírásai szerint az alábbiakban határozza meg a pályáztatás 

részletes feltételeit: 

a.) A pályázat tárgya:  

Az  ózdi  belterületi  9105/2 hrsz-ú,  „beépítetlen terület”  megnevezésű  

4 ha 2928 m
2
 térmértékű, per, teher- és igénymentes ingatlan 

befektetési célú értékesítése, melynek értékét a határozat 1. sz. 

mellékletében meghatározott szakértői forgalmi érték 100 %-ában 

állapítja meg a Képviselő-testület. 

b.) Az ingatlan hasznosítási céljai és a hasznosítás részletes feltételei:  

– A területen megvalósítandó beruházás az engedélyezés 

időpontjában hatályos övezeti besorolás előírásainak feleljen meg. 

– A pályázó olyan, terméket előállító, termelési 

tevékenységet folytató beruházó legyen, amely helyi munkaerőt 

kíván foglalkoztatni. 

– A beruházó nyújtson lehetőséget arra, hogy a 

kivitelezés és működtetés során helyi vállalkozók 



 

bekapcsolódhassanak a kivitelezésbe és a termelésben 

beszállítóként szerepelhessenek. 

– A tervezett beruházást a pályázó, illetve projekt 

társasága, vagy más, a pályázó érdekeltségi körébe tartozó társaság 

valósítsa meg és működtesse. 

– Lehetőség szerint a beruházó a környezetet kevéssé 

terhelő, vagy környezetbarát tevékenységet folytasson. 

c.) A zártkörű pályázat útján értékesítendő ingatlan beépítésének feltételeit 

Ózd város Önkormányzatának Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási Tervéről szóló 22/1998. (X.1.) számú rendeletében 

szabályozott hatályos övezeti besorolás és az építéshatósági előírások 

határozzák meg.  

d.) A zártkörű pályázati eljárás részletes feltételei:  

– Az ajánlattevő igazolja, hogy a pályázat kiírója által meghatározott 

biztosítékot megfizette. 

– Ajánlattevő lehet, akinek a kiíró által megjelölt hasznosítási célnak 

megfelelő tevékenységi kör gyakorlására törvényes módja van és 

ezt igazolja. A pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 

kiíró által meghatározott hasznosítási célok elfogadásáról. 

– Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban 

nyilatkozzon, hogy a kiíró által közölt hasznosítási célokat a 

pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan megismerte és 

elfogadja mint az eladó feltételeit.  

– Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a kiíró önkormányzattal 

szemben 30 napon túli lejárt köztartozása nincs, illetőleg a 

pályázatot benyújtó gazdasági társaság nem áll csőd-, felszámolási-, 

vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. Nyilatkoznia kell arról is, 

hogy a társaság nem szerepel az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 

Hivatal adóslistáján és az államháztartás alrendszereivel szemben 

30 napon túli lejárt köztartozása nincs. 

– A nyertes pályázó által megajánlott vételár pénzben megfizetendő 

összege érje el vagy haladja meg az ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított forgalmi értéknek megfelelő induló vételárat. 

– Az ajánlattevő rendelkezzen legalább a vételárnak megfelelő 

összegű e célra lekötött pénzösszeggel, vagy banki hitelígérvénnyel. 

– Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az 

eredményhirdetéskor megállapított értékesítési ár 10 %-át – a 

pályázat benyújtásakor megfizetett 5 % biztosíték beszámításával - 

szerződéskötéskor foglalóként megfizeti. A teljes vételár 

kiegyenlítése a szerződéskötéstől számított 60 napon belül válik 

esedékessé. 

– Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az 

eredményhirdetésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 



 

napon belül szerződést köt az eladóval. Vállalja továbbá, hogy a 

nyertes pályázó a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül 

benyújtja a beruházásra vonatkozó építési engedély kérelmet az 

elsőfokú építésügyi hatósághoz. 

– Az ajánlattevő vállalja továbbá azt, hogy a pályázat nyertese a 

pályázat tárgyát képező ingatlanon a jogerős építési engedélyek 

birtokában a beruházást a pályázat elbírálásától számított 3 éven 

belül befejezi.  

– Az ajánlattevő fogadja el, hogy a fentiekben részletezett 

kötelezettségek teljesítésének biztosítására az Önkormányzat kiköti 

a szerződéstől elállás jogát, mely után a foglaló jogkövetkezményei 

beállnak. 

e.) Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az ajánlatok 

rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat fontossági 

sorrendben az alábbiak szerint határozza meg: 

– Az ajánlattevő által az Önkormányzat részére megajánlott 

pénzben megfizetendő vételár összege, nettó ár + ÁFA 

bontásban. 

50 pont 

–  Az ajánlattevő által megjelölt beruházás főbb paraméterei 10 pont 

– Az ajánlattevő által ismertetett beruházási tervek megvaló-

sításának technikai, pénzügyi és szervezeti háttere 

10 pont 

– Az ajánlattevő által tervezett hasznosítással létrejövő új 

munkahelyek, új vállalkozások, ill. helyi vállalkozások 

bevonásának lehetőségei 

20 pont 

– Vevői szándéknyilatkozatokkal alátámasztott piac megléte 10 pont 

f.) Az Önkormányzat a pályázók részére a szakértő által megállapított 

bruttó forgalmi érték 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték befizetését 

írja elő, melyet a pályázati benyújtási határidőt megelőzően kell 

teljesíteni az Önkormányzat által vezetett 11734121-15350088 

folyószámára történő átutalással. Eredménytelen pályázat esetén a 

biztosítékot az Önkormányzat 8 napon belül visszafizeti. A nyertes 

pályázónak a befizetett biztosíték a kiíró által meghatározott 10 %-os 

foglaló összegébe beszámításra kerül. Az ajánlati kötöttség időtartamát 

a Képviselő-testület a benyújtás határidejétől számított 90 napban 

határozza meg. 

g.) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja: Ózd Városi 

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság – Tárgyaló, zárt 

borítékban „Ózd, Dózsa György úti ingatlan hasznosítása” jeligével, 

feladó megjelölése nélkül, 2 példányban, magyar nyelven. 

h.) Pályázat beadási határideje: 2010. március 31. 10,00 óra 

i.) A pályázati ajánlatok bontását a pályázati határidő lejártát követően 

azonnal, a pályázat benyújtás helyén, a pályázók jelenlétében az Eseti 

Bizottság végzi.  



 

j.) A zártkörű pályázatot kiíró Ózd Város Önkormányzata – az Eseti 

Bizottság előterjesztése alapján – a benyújtást követő képviselő-

testületi ülésen bírálja el a benyújtott pályázatokat. Az ajánlattevők 

írásban kapnak értesítést az elbírálást követő 8 napon belül. 

k.) A kiíró Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja.  

l.) A kiíró Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az elbírálást követő 30 

napon belül szerződést köt.  

m.) A pályázati ajánlat érvényességi feltételei: 

– A pályázat a beadási határidő lejártáig kerüljön benyújtásra. 

– A pályázó rendelkezzen azokkal a feltételekkel, melyeket kiíró a 

felhívásban előírt. 

– A pályázatok értékelési rangsorolásánál megjelölt elvárások 

teljesítésére a pályázó adjon értékelhető ajánlatokat. 

– A pályázó nyilatkozzon arról, hogy vállalja a kiíró által ismertetett 

feltételek – a pályázat részletes feltételeinél meghatározottak – 

elfogadását és teljesítését.  

– A pályázati biztosítéknak a pályázat benyújtási határidejéig történő 

megfizetése. 

n.) A pályázatot kiíró Önkormányzat az ajánlatok közül az összességében 

legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 

o.) A nyertes pályázóval köt szerződést az Önkormányzat, az elbírálásnál 

más rangsorolást nem állapít meg és a pályázat nyertesével meghiúsuló 

szerződéskötés esetén az Önkormányzat a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

 

3.) A Képviselő-testület a pályázat lebonyolítására az alábbi személyekből álló 

5 fős Eseti Bizottságot jelöli ki: 

Boda István – elnök 

Szalári István – tag 

Varga Gábor – tag 

Vitális István – tag 

Fazekas Zoltán – tag 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a határozat 2. sz. 

mellékletében részletezett pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívás 

megküldésével az alábbi pályázókat hívja meg ajánlattételre: 

- ÓAM Ózdi Acélművek Kft. 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. 

- B&B Jager Ipari, Kereskedelmi, Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft. 3600 

Ózd, Honvéd utca 32. 

- General Elektric Hungary Kft. 3600 Ózd, Dózsa György út 54. 

 



 

5.) A nyertes vevő kiválasztására a határozat 2.) e.) pontjában foglalt 

szempontrendszer alapján az Eseti Bizottság tesz javaslatot. 

 

 

Felelős: 1-5.) pontok vonatkozásában:  

 pályáztatás lebonyolítása:  

 Eseti Bizottság elnöke 

 pályáztatás megszervezése: 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

  

Határidő: értelemszerűen, illetve 2010. április havi képviselő-testületi ülés 

 

 

 
 

 



 



 

26/KH/2010. (II. 25.) számú határozat 2. sz. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Ózd Város Önkormányzata, mint kiíró (székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.) 

zártkörű pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő ózdi belterületi 

9105/2 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

 

Ózd Város Önkormányzata a pályázat részletes feltételeit Ózd Város 

Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 

1/2009. (II.27.). számú rendelettel elfogadott Versenyeztetési Szabályzat 

előírásai szerint az alábbiakban határozza meg: 

 

1.) A pályázat tárgya:  

Az  ózdi  belterületi  9105/2 hrsz-ú,  „beépítetlen terület”  megnevezésű  

4 ha 2928 m
2
 térmértékű, per, teher- és igénymentes ingatlan 

befektetési célú értékesítése, melynek értéke ingatlanforgalmi szakértői 

vélemény alapján megállapított 150.000.000 Ft + ÁFA. 

2.) Az ingatlan hasznosítási céljai és a hasznosítás részletes feltételei:  

– A területen megvalósítandó beruházás az engedélyezés 

időpontjában hatályos övezeti besorolás előírásainak feleljen meg. 

– A pályázó olyan, terméket előállító, termelési tevékenységet 

folytató beruházó legyen, amely helyi munkaerőt kíván 

foglalkoztatni. 

– A beruházó nyújtson lehetőséget arra, hogy a kivitelezés és 

működtetés során helyi vállalkozók bekapcsolódhassanak a 

kivitelezésbe és a termelésben beszállítóként szerepelhessenek. 

– A tervezett beruházást a pályázó, illetve projekt társasága, vagy 

más, a pályázó érdekeltségi körébe tartozó társaság valósítsa meg és 

működtesse. 

– Lehetőség szerint a beruházó a környezetet kevéssé terhelő, vagy 

környezetbarát tevékenységet folytasson. 

3.) A zártkörű pályázat útján értékesítendő ingatlan beépítésének feltételeit 

Ózd város Önkormányzatának Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási Tervéről szóló 22/1998. (X.1.) számú rendeletében 

szabályozott hatályos övezeti besorolás és az építéshatósági előírások 

határozzák meg. 

4.) A zártkörű pályázati eljárás részletes feltételei:  

– Az ajánlattevő igazolja, hogy a pályázat kiírója által meghatározott 

biztosítékot megfizette. 

– Ajánlattevő lehet, akinek a kiíró által megjelölt hasznosítási célnak 

megfelelő tevékenységi kör gyakorlására törvényes módja van és 



 

ezt igazolja. A pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 

kiíró által meghatározott hasznosítási célok elfogadásáról. 

– Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban 

nyilatkozzon, hogy a kiíró által közölt hasznosítási célokat a 

pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan megismerte és 

elfogadja mint az eladó feltételeit.  

– Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a kiíró önkormányzattal 

szemben 30 napon túli lejárt köztartozása nincs, illetőleg a 

pályázatot benyújtó gazdasági társaság nem áll csőd-, felszámolási-, 

vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. Nyilatkoznia kell arról is, 

hogy a társaság nem szerepel az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 

Hivatal adóslistáján és az államháztartás alrendszereivel szemben 

30 napon túli lejárt köztartozása nincs. 

– A nyertes pályázó által megajánlott vételár pénzben megfizetendő 

összege érje el vagy haladja meg az ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított forgalmi értéknek megfelelő induló vételárat.  

– Az ajánlattevő rendelkezzen legalább a vételárnak megfelelő 

összegű e célra lekötött pénzösszeggel, vagy banki hitelígérvénnyel. 

– Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az 

eredményhirdetéskor megállapított értékesítési ár 10 %-át – a 

pályázat benyújtásakor megfizetett 5 % biztosíték beszámításával - 

szerződéskötéskor foglalóként megfizeti. A teljes vételár 

kiegyenlítése a szerződéskötéstől számított 60 napon belül válik 

esedékessé. 

– Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az 

eredményhirdetésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 

napon belül szerződést köt az eladóval. Vállalja továbbá, hogy a 

nyertes pályázó a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül 

benyújtja a beruházásra vonatkozó építési engedély kérelmet az 

elsőfokú építésügyi hatósághoz. 

– Az ajánlattevő vállalja továbbá azt, hogy a pályázat nyertese a 

pályázat tárgyát képező ingatlanon a jogerős építési engedélyek 

birtokában a beruházást a pályázat elbírálásától számított 3 éven 

belül befejezi.  

– Az ajánlattevő fogadja el, hogy a fentiekben részletezett 

kötelezettségek teljesítésének biztosítására az Önkormányzat kiköti 

a szerződéstől elállás jogát, mely után a foglaló jogkövetkezményei 

beállnak. 

5.) Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az ajánlatok 

rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat fontossági 

sorrendben az alábbiak szerint határozza meg: 

– Az ajánlattevő által az Önkormányzat részére megajánlott 

pénzben megfizetendő vételár összege, nettó ár + ÁFA 

50 pont 



 

bontásban. 

–  Az ajánlattevő által megjelölt beruházás főbb paraméterei 10 pont 

– Az ajánlattevő által ismertetett beruházási tervek megvaló-

sításának technikai, pénzügyi és szervezeti háttere 

10 pont 

– Az ajánlattevő által tervezett hasznosítással létrejövő új 

munkahelyek, új vállalkozások, ill. helyi vállalkozások 

bevonásának lehetőségei 

20 pont 

– Vevői szándéknyilatkozatokkal alátámasztott piac megléte 10 pont 

6.) Az Önkormányzat a pályázók részére a szakértő által megállapított 

bruttó forgalmi érték 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték befizetését 

írja elő, melyet a pályázati benyújtási határidőt megelőzően kell 

teljesíteni az Önkormányzat által vezetett 11734121-15350088 

folyószámára történő átutalással. Eredménytelen pályázat esetén a 

biztosítékot az Önkormányzat 8 napon belül visszafizeti. A nyertes 

pályázónak a befizetett biztosíték a kiíró által meghatározott 10 %-os 

foglaló összegébe beszámításra kerül.  

7.) Az ajánlati kötöttség időtartamát a Képviselő-testület a benyújtás 

határidejétől számított 90 napban határozza meg. 

8.) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja: Ózd Városi 

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság – Tárgyaló, zárt 

borítékban „Ózd, Dózsa György úti ingatlan hasznosítása” jeligével, 

feladó megjelölése nélkül, 2 példányban, magyar nyelven. 

9.) Pályázat beadási határideje: 2010. március 31. 10,00 óra 

10.) A pályázati ajánlatok bontását a pályázati határidő lejártát követően 

azonnal, a pályázat benyújtás helyén, a pályázók jelenlétében az Eseti 

Bizottság végzi.  

11.) A zártkörű pályázatot kiíró Ózd Város Önkormányzata – az Eseti 

Bizottság előterjesztése alapján – a benyújtást követő képviselő-

testületi ülésen bírálja el a benyújtott pályázatokat. Az ajánlattevők 

írásban kapnak értesítést az elbírálást követő 8 napon belül. 

12.) A kiíró Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja.  

13.) A kiíró Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az elbírálást követő 30 

napon belül szerződést köt.  

14.) A pályázati ajánlat érvényességi feltételei: 

– A pályázat a beadási határidő lejártáig kerüljön benyújtásra. 

– A pályázó rendelkezzen azokkal a feltételekkel, melyeket kiíró a 

felhívásban előírt. 

– A pályázatok értékelési rangsorolásánál megjelölt elvárások 

teljesítésére a pályázó adjon értékelhető ajánlatokat. 

– A pályázó nyilatkozzon arról, hogy vállalja a kiíró által ismertetett 

feltételek – a pályázat részletes feltételeinél meghatározottak – 

elfogadását és teljesítését.  



 

– A pályázati biztosítéknak a pályázat benyújtási határidejéig történő 

megfizetése. 

 

15.) A pályázatot kiíró Önkormányzat az ajánlatok közül az összességében 

legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 

A nyertes pályázóval köt szerződést az Önkormányzat, az elbírálásnál 

más rangsorolást nem állapít meg és a pályázat nyertesével meghiúsuló 

szerződéskötés esetén az Önkormányzat a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 48/574-139-es 

telefonszámon Kiss Lajos osztályvezetőnél, valamint Deák János 

csoportvezetőnél a  

48/574-138-as telefonszámon szerezhető be. 

 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzata 

 

13.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzatának a PHÖNIX-BRV Kft. „Megújuló 

energia gyártóbázis kialakítása Ózdon” című projekt pályázatában 

Közreműködő Partnerként történő részvételére 

 

Benedek Mihály köszönti Vince István igazgató urat. 

 

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 

a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Tájékoztatásul 

közli, hogy a cég igazgatója azért kérte a partneri szerződés megkötését, mert a 

pályázati kiírás alapján a bank kedvezőbb feltételeket tud biztosítani a pályázó 

részére. A kérések többségét támogatják, viszont az önkormányzati területre 

történő jelzálogjog bejegyzését nem, mivel ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy 

adott esetben kimeríthetné a hűtlen kezelés fogalmát. Annak érdekében, hogy 

minden teljesen törvényes és szabályszerű legyen az előterjesztés szerint 

javasolják a partneri szerződés megkötését, amelyet egyhangúlag támogatnak.  

 

Riz Gábor úgy gondolja, hogy Ózdon minden munkahely, különös tekintettel a 

termelő munkahelyre, rendkívül fontos. A projekt létrejöttét ezért frakciójuk is 

támogatja. Kérése, hogy a cég ügyvezetője a város lakóit pár mondatban 

tájékoztassa a megújuló energia gyártóbázisról, mivel ennek a megvalósítása a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségekre kiírt támogatási forrásokra épül.  



 

Vince Tamás tájékoztatásul előadja, a megújuló energia jelen esetben azt jelenti, 

hogy a szél és víz energiájának felhasználásával állítanak elő villamos energiát 

egy új típusú, újszerű megoldással. Ez az energia szolgáltathatja a 

magánlakosság, illetve kisebb települések energiaigényét. Példának említi, hogy 

a közvilágítás területén ezzel az energiával a kisebb-nagyobb önkormányzatok 

jelentős összegeket tudnának majd megspórolni. A projekttel tehát ilyen 

energiatermelő berendezések gyártását tudnák megvalósítani. Örömmel közli, 

hogy a nemzetközi piac is érdeklődött a beruházás iránt, így április közepén 

Hollandiában prezentációt fognak tartani, és nem kizárt, hogy lesz olyan külföldi 

partner, aki beszáll majd az üzletbe.  

 

Benedek Mihály reméli, ez az elképzelés is sikerrel fog járni, ugyanúgy, mint az 

előző években sok egyéb más is. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

27/KH/2010. (II.25.) számú határozat 
 

 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzatának a PHÖNIX-BRV Kft. „Megújuló energia 

gyártóbázis kialakítása Ózdon” című projekt pályázatában Közreműködő 

Partnerként történő részvétele 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. Ózd Város Önkormányzata a munkahelyteremtést eredményező pályázat és 

projekt sikere érdekében Közreműködő Partnerként részt kíván venni a 

pályázatban és a projekt megvalósításában, az alábbi együttműködési 

területeken: 

- A Közreműködő Partner önkormányzat elősegíti a beruházással 

kapcsolatos engedélyezési és szabályozási folyamatok – jogszabályi 

keretek közötti – gyorsítását és biztosítását. 

- A Közreműködő Partner önkormányzat a távlati munkaerő fejlesztési 

koncepciójával összhangban segíti a beruházás által létrehozandó 20 

fő főállású munkahely munkavállalóval történő feltöltését. 

  

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd 

Város Polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételére, a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására. 



 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. március 01., illetve pályázat benyújtása, projekt 

végrehajtása 

 

 

14.) napirend 

 

Tájékoztató a víziközmű vagyonkezelésének 2009. évi tapasztalatairól 

 

Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Gazdaságfejlesztési, valamint a 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a tájékoztatót szavazás nélkül 

jóváhagyólag tudomásul vette, különös tekintettel arra, hogy a Vízmű Kft. az 

amortizációnál jóval nagyobb összeget fordított fejlesztésekre.  

 

Benedek Mihály kéri a testületet – mivel észrevétel, hozzászólás nincs - vegye 

tudomásul a tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

15.) napirend 

 

Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club 2009. évi tevékenységéről 

 

Varga Gábor a 15., és 16. napirendi pontról összességében elmondja, hogy 

mindkét előterjesztés tájékoztató. Az egyik az Ózdi Kézilabda Club 2009. évi, a 

másik pedig az Ózd Városi Sportegyesület 2009. tevékenységéről szól. A két 

tájékoztató kicsit ellentétes, hiszen az előbbi egyesület nem tud olyan szép 

eredményekről beszámolni, mint az Ózd Városi Sportegyesület szakosztályai. 

Véleménye szerint mindenképpen eredménynek kell tekinti, hogy a 

költségvetésben ugyanazt a támogatást meg tudják adni 2010-ben is a 

sportegyesületek részére, mint amit 2009-ben kaptak. További szép 

eredményeket, sikereket kívánva kéri a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

Benedek Mihály kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

 

 

 

 

 



 

16.) napirend 

 

Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről 

 

Benedek Mihály kéri a testületet – mivel észrevétel, hozzászólás nincs - vegye 

tudomásul a tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

 

17.) napirend 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Benedek Mihály kéri a testületet, hogy engedélyezze számára 2010. március 1. 

napjától – 2010. március 5. napjáig a 2009. évi fizetett szabadság 

igénybevételét.  

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

28/KH/2010.(II.25.) számú határozat 

 

Tárgy:  Benedek Mihály polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 

engedélyezése 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 

33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi Benedek Mihály polgármesternek  

 

2010. március 1. napjától – 2010. március 5. napjáig    5 nap 

 

2009. évi fizetett szabadság igénybevételét. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

-.-.- 

 

Benedek Mihály egyebekben Fazekas Zoltán képviselő úrnak adja meg a szót. 

 

Fazekas Zoltán idő hiányában visszalép a felszólalástól. 



 

 

Benedek Mihály Nyerges Tibornak adja meg a szót két témában. 

 

Nyerges Tibor első témája az „Intézmények méltó elhelyezése a volt Járási 

Hivatalból” címet viseli. Véleménye szerint mindenki tisztában van azzal, hogy 

egy kistérségi központ súlyát, presztizsét az növeli, hogy milyen intézmények és 

szolgáltatások szolgálják a lakossági igények kielégítését és milyen 

körülmények között. Ebben az épületben jelenleg 4 szervezet működik: az 

ÁNTSZ, APEH, az Alsófokú Oktatási Intézmények, illetve egy biztosító. Úgy 

gondolja, valamennyi intézménynek olyan szolgáltatást kell nyújtania, olyan 

körülményeket kell biztosítania, ami a kultúrált elhelyezésen kívül figyelembe 

veszi a könnyű megközelíthetőséget is, hiszen térségi feladatot látnak el. 

Javasolja, ha információik lesznek az intézmények elhelyezéséről, tájékoztassák 

őket. 

Másik témája a gépjárműadó beszedés módjára vonatkozik. Megjegyzi, jegyző 

urat már megkereste ebben a témában, és ígéretet is kapott, hogy testületi ülés 

előtt egyeztetnek, de nem találkoztak. Elmondja, nagyon sokan megkapták az 

adóra vonatkozó felhívást azzal, hogy akinek bankszámlája van, szíveskedjen 

átutalással rendezni. Abban az esetben, ha pedig nincs számlájuk, a 

későbbiekben kiküldik a szükséges csekket. Miután 140 M Ft került 2010. évben 

betervezésre a gépjármű adóból, ezért úgy gondolja, hogy a jól bejáratott 

rendszert nem biztos, hogy célszerű lenne megváltoztatni, hiszen az emberek 

döntő többsége nem szívesen vállalja fel azt a tortúrát, ami egy banki átutalás 

procetúrájával jár, és nagyon sokan vannak olyanok is, akik ilyen céllal 

gyakorlatilag még nem igazán keresték meg a bankot. Aggályként veti fel, hogy 

ez veszélyeztetheti az adók megfelelő ütemben történő befizetését. Nyilván az 

elképzelés a többletköltség mérséklését szolgálná, de félő, hogy nem fognak-e 

így rosszabbul járni. Ezzel kapcsolatban kéri majd jegyző úr tájékoztatását is.  

  

Dr. Almási Csaba Nyerges Tibor képviselő által a helyi adókra vonatkozó 

kérdésére válaszként a következő tájékoztatást adja. A tegnapi nap folyamán a 

felvetett probléma átbeszélésre került képviselő úrral. A testületi ülés előtt 

azonban azért nem volt módja személyesen konzultálni, mert az Ügyrendi és 

Igazgatási Bizottság 8,30 órától tartotta ülését, amely 9 óra 10 percig tartott, 

ezután pedig már rögtön kezdődött a testületi ülés. A Pénzügyi Osztály 

kollégáival azonban áttekintették a kérdéskört. Eddig 8700 db gépjárműadói 

határozat készült el, amelyet akkor kell majd megfizetni az állampolgárnak, ha a 

határozat jogerőre emelkedik. A határozatok pedig azért kerültek hamarabb 

kiküldésre, mint a csekkek, mert jogorvoslati határidővel kell rendelkezniük, 

amelyeknek eredményes letelte után nyílik majd meg a fizetési kötelezettség. A 

csekkek kiküldésénél figyelembe vették azt is, hogy nagyon sok esetben az adott 

személynek a gépjárműadón túl más adót, vagy elmaradt adót, bírságot, pótlékot 

is meg kell fizetnie. Ebből kifolyólag a következő ütemben ezeket összegyűjtik, 



 

és egy borítékban kipostázzák. Véleménye szerint így két postázásra lesz csak 

szükség. Természetesen a Polgármesteri Hivatal, illetve intézményrendszer 

dolgozóinak határozatai külön kigyűjtésre került, amelyek személyesen átadásra 

kerülnek, ezzel is csökkentve a postai költségeket. Az átutalás lehetősége az 

egyéni vállalkozók befizetéseire vonatkozik. 

 

Benedek Mihály az intézmények elhelyezésére vonatkozó kérdésre a következő 

választ adja. Az épület kezelője folyamatos egyeztetéseket végez. Ami már 

biztos, hogy az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága a Kaszinó 

földszintjén kerül elhelyezésre. A biztosítóval további egyeztetésre van szükség, 

az ÁNTSZ pedig továbbra is ingyen és bérmentve olyan helyiséget kérne, 

amelynek megvalósítása sok pénzébe kerülne a városnak. Mindenképpen 

törekszenek arra, hogy olyan helyeket kínáljanak fel az intézményeknek – 

természetesen bérleti díj megfizetése mellett -, amelyek nem hátráltatják a 

munkájukat. Ígéretet tesz arra, hogy az ügy lezárása után tájékoztatást fog adni.  

Ezután tájékoztatásul közli, hogy a következő testületi ülés időpontját március 

25-re tervezik, majd a munkát megköszönve az ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Almási Csaba        Benedek Mihály 

 jegyző           polgármester 

 

 

 

 

 

 


