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Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 4-

én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 

 

Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, 

Fazekas Zoltán, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, 

Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, 

Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők 

 

Jelen van továbbá: 

Riz Gábor országgyűlési képviselő 

Dr. Almási Csaba jegyző 

Dr. Sztronga Eszter aljegyző 

Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Énekesné dr. Kótka Andrea PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi  

Osztály mb. vezetője 

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

vezetője 

Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Kiss Lajos    PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási  

 Osztály vezetője 

Oroszné Mák Erika  PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály  

mb. osztályvezetője  

Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

Varga Gábor   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja 

Dr. Szemere Endre   ÓZDSZOLG Kft. ügyvezetője 

Tengely András   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Szalári István   Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottság elnöke 

Bíró Ferenc     Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

Dr. Eszenyi Géza   Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft. 

      Cégvezetője 

Harnócz Csaba   Ózdi Polgári Védelmi Iroda irodavezetője 

Lázár Lajos    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

Suszter Sándor   ÓHG Kft. ügyvezetője 

Pécsiné Oravecz Andrea  jegyzőkönyvvezető 

 

Fürjes Pál az ülést megnyitja, kéri képviselőtársait, hogy a mobiltelefonjaikat 

kapcsolják ki és a szavazógépeiket kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Bejelenti, hogy napirend előtti hozzászólást kíván tenni Márton 

Ferenc képviselő, melynek témája: „Mi újság az elszámoltatással?”, valamint 
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Riz Gábor országgyűlési képviselő szeretne néhány szót szólni a képviselő-

testülethez. Kéri, hogy a napirend előtti hozzászólásról az SZMSZ-nek 

megfelelően szavazzon a Képviselő-testület, hogy napirend előtt, vagy napirend 

után kívánják-e meghallgatni. Kéri, aki arra szavaz, hogy napirend előtt 

hallgassák meg Márton Ferencet, az „igen” gombot, aki arra szavaz, hogy 

napirend után, az a „nem” gombot nyomja meg.  

 

A Képviselő-testület 6 igen és 9 nem szavazattal úgy dönt, hogy a napirend 

után hallgatja meg Márton Ferenc képviselő hozzászólását.  

 

Fürjes Pál kéri, hogy a második hozzászólásról szavazzon a Képviselő-testület, 

hogy napirend előtt, vagy napirend után kívánják-e meghallgatni. Kéri, aki arra 

szavaz, hogy napirend előtt hallgassák meg Riz Gábort, az „igen” gombot, aki 

arra szavaz, hogy napirend után, az a „nem” gombot nyomja meg. Hozzáteszi, 

Riz Gábor jelezte, hogy nem tud végig részt venni az ülésen.  

 

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

dönt, hogy a napirend előtt hallgatja meg Ríz Gábor országgyűlési 

képviselő hozzászólását.  

 

Riz Gábor elmondja, első alkalommal, első perceit tölti ebben a teremben a 

polgármester és a képviselő-testület. Egy erkölcsileg zivataros időszakon van túl 

a város. Bízik benne, hogy a következő városvezetés helyre tudja állítani a 

bizalmat a közszereplők iránt. Bízik abban is, hogy az itt ülők méltán kapták 

meg azt bizalmat, amelynek révén most itt ülhetnek. Erkölcsi tisztánlátást, 

kitartást kíván a munkájukhoz, valamint olyan muníciót kíván, ami közös, 

csoportos felelősséget jelent a következő négy évre a többség és az ellenzék 

részéről. Mindenhol, ahol születhet konszenzus, kéri szülessen, mert ez a város 

érdekét szolgálja. Ha vitás a kérdés, ez a vita – a kellő kulturáltság mentén – 

folyjon le. Kívánja, hogy két feladatot tartsanak szem előtt: ebben a városban 

nincs elég munkahely és a közbiztonságban való hit megrendült. Szeretné, ha a 

testület munkája révén jobb körülmények lennének mind a foglalkoztatás, mind 

a közbiztonság területén. A kormányzat már hathatós segítséget nyújtott ezen 

feladatokhoz. Mindaz, ami belső erőforrás átcsoportosítás vagy új feladatok 

kijelölése mentén valósulhat meg, az a testület felelőssége is már. Sok éven 

keresztül azt mondták, hogy a munkahelyteremtés nem az önkormányzat 

feladata. Úgy véli, hogy nem a közvetlen munkahelyteremtés, hanem a 

megfelelő vállalkozói infrastruktúra megteremtése az önkormányzat feladata. 

Véleménye szerint ez már részben elindult. Kéri, hogy minden, ami hasznos 

volt, vigyék tovább, ha pedig új lehetőségek merülnek fel, akkor bízik benne, 

hogy az a polgármester, aki ebben a székben ül és korábban egy vállalkozás 

vezetője volt, tudja mit jelent egy városban munkahelyet biztosítani, és 

eredményesen működtetni egy vállalkozást. Kéri, hogy eredményes 
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együttműködés alakuljon ki a többség és az ellenzék között, mert ez közös 

felelőssége a városnak. Mindig azt tartsák szem előtt, hogy a testületre több ezer 

szempár figyel. Feleljenek meg a választók bizalmának és mindig tudjanak 

egyenesen szembe nézni valamennyi tettük, döntésük miatt a választókkal. Jó 

munkát, jó egészséget  kíván a képviselő-testületnek.  

 

Fürjes Pál elmondja, Pintér Sándor belügyminiszter úrtól érkezett egy levél, amit 

kérésére felolvas a képviselő-testületnek: 

„Tisztelt Polgármester Úr! A Kormány nevében tisztelettel köszöntjük Önt 

polgármesterré választása alkalmából és eredményes munkát, sok sikert 

kívánunk tisztségének ellátása során. 

Kérjük, hogy köszöntő szavainkat a képviselő-testület tagjainak is tolmácsolni 

szíveskedjék. Amikor a választópolgárok bizalmat szavaztak a helyi demokrácia 

letéteményeseinek, egyben hatalmas felelősséget tettek a helyi képviselők, 

polgármesterek vállára: a helyi közösség demokratikus működtetésének 

felelősségét. Felhatalmazást adtak az újonnan megválasztott képviselő-

testületnek, polgármestereknek a helyi közügyek önálló szakszerű intézésére. 

Meggyőződésük, hogy a önkormányzatiság eszméjének nincs alternatívája. Az 

ország akkor lehet sikeres, ha erős települések működnek az erős államban. 

Gazdagodásukkal hozzájárulnak Magyarország gyarapodásához. A Nemzeti 

Ügyek Kormánya nevében ismételten kifejezzük jókívánságainkat, nehéz, 

felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget, erőt kívánunk.”  

Megkérdezi a jelenlévőket, a napirendi pontokhoz van-e valakinek észrevétele? 

 

Tartó Lajos jelzi, hogy szeretne „A peremkerületek is Ózd város részei” címmel 

az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólni. 

 

Fürjes Pál elmondja, a 9. és 10. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek 

megtárgyalásra, mert személyi kérdést érintenek és az érintettek nem járultak 

hozzá a nyílt üléshez. Kéri,  szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról, a  

módosításokkal együtt.  

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 

fogadja el: 

 

1.) Nem képviselő bizottsági tag eskütétele 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(...) sz. 

önkormányzati rendelet-tervezete az Ózd Város Önkormányzatának 

tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. 

(II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
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3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(...) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint 

ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

   Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke 

 

4.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2011. évben 

elvégzendő felújítások jóváhagyására  

 

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

 

Meghívott:  Szalári István Felügyelő Bizottság elnöke 

 

5.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2011. évi 

felújítási tervének elfogadására  

 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 

6.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató 

Nonprofit Kft.  által benyújtandó KEOP-2009-4.4.0 pályázat támogatásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

7.) Javaslat pályázat benyújtására a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek rekonstrukciója tárgyában az Észak-Magyarországi Operatív 

Program ÉMOP-2010-3.2.1/F keretében megjelent pályázati felhívásra 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

8.) Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott 

„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 

fenntartható irányítása (SH/3/13)2 című pályázat megállapodásának 

aláírására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

9.) Javaslat az önkormányzati tulajdoni részesedéssel létrehozott gazdasági 

társaságok felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására és új felügyelő 
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bizottsági tagok megválasztására  

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

10.)  Javaslat – átmeneti segély tárgyában indult – fellebbezési eljárás 

megszüntetésére 

  

 Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 

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

részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására 

 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

   Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke 

 

12.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési 

programjára 

 

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

13.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

1.) napirend 

 

Nem képviselő bizottsági tag eskütétele 

 

Fürjes Pál  felkéri Varga Gábort az eskü letételére. Kéri a jelenlévőket, álljanak 

fel.  

Varga Gábor az esküt letette, majd az esküokmányt aláírta. 

 

2.) napirend 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(...) sz. 

önkormányzati rendelet-tervezete az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról 

és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

támogatta az előterjesztést. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 

rendeletet: 



 6 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (XI. 05.) sz. 

önkormányzati rendelete az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és 

a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II. 27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontja és 

(2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd Város Önkormányzatáról és a 

vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) számú 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 

 

A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról, s a nevesíthető vagyoni 

értékű jogokról az Önkormányzat Jegyzője kettő évente átfogó leltárt készít. 

Kivételt képeznek az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott eszközök, melyekről az Önkormányzat Jegyzője a 

december 31-ei fordulónapra vonatkozóan évente átfogó leltárt készít. 

A fent említett beszámolási kötelezettséget először a 2010. évről készített 

beszámolókra kell alkalmazni.” 

 

2. § 

 

A Rendelet forgalomképtelen önkormányzati vagyonkört tartalmazó 1. sz. 

melléklete kiegészül az alábbi ingatlannal: 

- 973. sorszám alatt nyilvántartott 5386 hrsz-ú ingatlan 

 

3. § 

 

A Rendelet hitelfedezetként felajánlható forgalomképes önkormányzati 

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

- 3. sorszám alatt nyilvántartott 5386 hrsz-ú ingatlant. 

 

4. § 

 

A Rendeletben szereplő Vagyongazdálkodási Osztály elnevezés helyére a 2010. 

február 5-én hatályba lépett Ózd Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

II/4.2.6. pontja alapján Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

elnevezés kerül. 
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5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

3.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(...) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról 

szóló 19/2004. (IV.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a 

Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A 

rendelet-tervezet legfajsúlyosabb része, hogy 5%-os bérleti díj- és 

különszolgáltatási díj emelést javasolnak. 5%-os infláció várható, ennek 

megfelelően történt a javaslattétel. A két bizottság egyhangúlag javasolja a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. 

 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XI. 5.) számú 

önkormányzati rendelete az önkormányzat  tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti 

díjáról szóló 19/2004.(IV.15.) számú  önkormányzati rendelet  módosításáról 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 

bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint 

ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.) számú rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezve. 

 

2. § 
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A Rendelet 4. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki egyidejűleg a 

jelenlegi (2)-(8) bekezdések számozása (3)-(9) bekezdésre változik: 

 

„(2) A lakásbérleti szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, ha a 

jogosult – piaci alapokon történő bérbeadás esetén a pályázó – igazolja, hogy 

a bérbeadóval szemben korábbi bérleményével kapcsolatos bérleti díj, 

lakáshasználati díj és közüzemi díj tartozása nincs, illetve a lakás 

karbantartásával kapcsolatos  fizetési kötelezettségének eleget tett.” 

 

3. § 

 

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

 

„A bérbeadó ideiglenes – legfeljebb egy évre szóló határozott idejű – bérleti 

szerződést köthet azzal a használóval, akinek  

a.) szerződése a bérleti díj nem fizetése miatt felmondásra került,  

b.) határozott időre kötött bérleti szerződése lejárt, és az a lakásbérleti 

jogviszonyá-val összefüggő tartozása vagy egyéb közüzemi díj tartozása miatt 

nem került meghosszabbításra.” 

4. § 

 

A Rendelet 5. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (6)-(9) 

bekezdés sorszámozása (7)-(10) bekezdésre változik: 

 

„Az ideiglenes szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben a használó igazolja, hogy lakásbérleti jogviszonyával összefüggő 

tartozása vagy egyéb közüzemi díj tartozása az elmúlt egy évben nem volt.  

Nem köthető szerződés azzal a lakáshasználóval, akivel szemben a 

lakásmegüresítésre irányuló jogerős bírósági végzés alapján végrehajtási eljárás 

van folyamatban.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Önkormányzati lakásra bérlőtársi szerződést - közös kérelmükre - csak a 

bérlő közeli hozzátartozójával, illetve – közjegyző által igazolt élettársi 

kapcsolat esetén – élettársával (a továbbiakban: élettárs) lehet kötni abban az 

esetben, ha a bérlő a közeli hozzátartozójával, illetve élettársával együtt 

költözik a lakásba.” 

 

6. § 
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A Rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

[A lakásbérleti jog folytatására jogosult a bérlő,] 

 

„a.) házastársa, bejegyzett élettársa, vagy élettársa, abban az esetben, ha nem 

voltak bérlőtársak,” 

 

7. § 

 

A Rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A bérbeadó nem köteles a bérlő házastársával, bejegyzett élettársával, 

élettársával bérleti szerződést kötni.” 

 

8. § 

 

(1) A Rendelet 32. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Önkormányzati helyiséget bérbe adni – e rendeletben rögzített kivétellel – 

csak előzetes pályázati hirdetmény alapján, határozatlan időre lehet. A 

pályázati hirdetményt a bérbeadó köteles a helyi lapban megjelentetni és a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra közzé tenni.” 

 

(2) A Rendelet 32. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A pályázat nyertese az, aki a pályázati kiírás alapján a bérbeadó számára a 

legkedvezőbb ajánlatot teszi. Azonos ajánlatok beérkezése esetén a pályázat 

nyertese az, aki a pályázati tárgyaláson megtartott licit útján a legmagasabb 

ajánlatot teszi a bérbeadó számára.” 

 

(3) A Rendelet 32. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A határozott időre megkötött szerződés lejártát követően határozatlan 

időtartamú szerződéssé alakítható, amennyiben a bérlőnek a helyiségbérleti 

jogviszonyával összefüggő tartozása vagy egyéb közüzemi díj tartozása 

nincs.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 44.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díja: 
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a, összkomfortos lakás esetén: 158,- Ft/hó/m2+ÁFA 

b, komfortos lakás esetén:  136,- Ft/hó/m2+ÁFA 

c, félkomfortos lakás esetén:  70,-  Ft/hó/m2+ÁFA 

d, komfort nélküli lakás esetén:           44,- Ft/hó/m2+ÁFA” 

 

10. § 

 

A Rendelet 45.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzati tulajdonában lévő, pályázati eljárással, szolgálati 

lakásként, illetve bérlőkiválasztási jog alapján bérbe adott lakások alaplakbére: 

a, összkomfortos lakás esetén: 261,- Ft/hó/m2+ÁFA 

b, komfortos lakás esetén:  224,- Ft/hó/m2+ÁFA 

c, félkomfortos lakás esetén: 114,-  Ft/hó/m2+ÁFA 

d, komfort nélküli lakás esetén:      72,- Ft/hó/m2+ÁFA” 

 

11. § 

 

A Rendelet 57. §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(5) A nyugdíjasok házában lévő lakás bérleti joga kizárólag másik, a 

nyugdíjasok házában lévő lakás bérleti jogára cserélhető, a bérbeadó 

hozzájárulásával. 

 

(6)  A nyugdíjasok házában lévő lakás esetén a lakásbérleti jog folytatására 

kizárólag  a (4) bekezdésben felsorolt személy jogosult, amennyiben a (1)-

(2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.” 

 

12. § 

 

A Rendelet a következő 63/A. §-sal egészül ki: 

 

„63/A. § 

 

Jelen rendelet hatályba lépését követően, ahol e rendelet a Lakásügyi Társadalmi 

Bizottságot említ, ott Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságot kell érteni.” 

 

 

13. § 

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

14. § 
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(1)  Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő napon 

lép hatályba. 

(2)  A 11. §, 12. §, valamint e rendelet 1. sz. melléklete 2011. január 1-jén lép 

hatályba. 
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Melléklet a 16/2010. (XI. 5.) sz. rendelethez 

„1. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) sz. rendelethez” 

 

Az önkormányzati bérlakások alaplakbérén felül nyújtott különszolgáltatások díjai 

1.)  

Beépített bútorhasználat: 

beépített szekrény 1 m3/hó                                              46 ,- Ft + ÁFA 

konyhaszekrény db/hó 

- 3 részes                                                                           61.- Ft + ÁFA 

- 2 részes (mosogatóval)                                                   46,- Ft + ÁFA 

Levelesláda használat: Ft/lakás/hó                                             30.- Ft + ÁFA 

Kaputelefon díja: Ft/lakás/hó                                                      46.- Ft + ÁFA 

Víz- és csatornadíj felosztásának díja: Ft/lakás/hó                   186,- Ft + ÁFA 

Közös tulajdonú részek takarítása: Ft/lakás/hó                         770.- Ft + ÁFA 

 

2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője (használója) Ózd Város 

Önkormányzatának többször módosított 1992. évi 16.sz. rendeletében foglaltak szerint 

köteles a szervezett szemétszállítást igénybe venni és azt az Ózdi 

Hulladékgazdálkodási Kft részére megfizetni. 

 

3.) Szennyvízcsatornába be nem kötött bérleményekben keletkező szennyvíz és 

folyékony kommunális hulladék elszállításáról a bérlő saját költségén köteles 

gondoskodni. 

 

4.) Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési költsége: 

 

– A bérlő a társasházak által megállapított, a közös tulajdonú helyiségek után 

fizetendő üzemeltetési költség 60 %-át köteles a bérbeadó részére megfizetni. 

 

– A Bolyki Tamás út 15.szám alatti épület közszolgáltatási díja (lépcsőház 

világítás, fűtés): 104-Ft/m2/hó+ÁFA. 

 

5.) A fizetendő különszolgáltatási díj összege legalább 100,- Ft legfeljebb    5.500,- 

Ft/hó+ÁFA/lakás között lehet az épület felszereltségétől függően. 

 

6.) A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségéből eredő 

vízdíj különbözet felosztása: 

 

 Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik érvényes 

alvízmérő órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj 

különbözet a fogyasztás arányában kerül felosztásra. 

 

 Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás hitelesített alvízmérő 

órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet 

létszámarányosan kerül felosztásra. Az alvízmérő órák előírt időszakonkénti 

hitelesítése a bérlő kötelessége. 
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4.) napirend 

 

Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2011. évben elvégzendő 

felújítások jóváhagyására  

 

Bíró Ferenc elmondja, a Vízmű Kft-nek évente kb. 15 M Ft amortizációja 

keletkezik. Ennek felhasználását tartalmazza az előterjesztés.  A tavalyi évre 

tervezett rekonstrukcióból a somsályi zárkamra átépítése átkerül a jövő évre, 

mert egy fontosabb feladatot, a Béke úti vezeték cseréjét kellett megoldaniuk. A 

fennmaradó részt a svájci program által nem érintett területen esetleg előforduló 

meghibásodás javítására kívánják fordítani. A rekonstrukció nagy részét 

elvégezték az előző évben. 

 

Fürjes Pál kérdése, a határozati javaslatban szereplő számok helytállóak, abban 

nincs módosítás? 

 

Bíró Ferenc válasza, helytállóak, nincs módosítás. 

 

Szalári István hozzáteszi, a Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 

és az abban foglaltakkal egyetért. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy 2010. 

október 20-án lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról, ezt a Polgármesternek 

és a bizottsági elnöknek bejelentette. 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Elhangzott a bizottság ülésén, hogy a lakosság tájékoztatása 

érdekében az ehhez hasonló fajsúlyos anyagoknál az előterjesztők tegyenek egy 

rövid kiegészítést. A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

187/KH/2010. (XI.04.) sz. határozat 

 

Tárgy: A vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2011. évben elvégzendő 

felújítások jóváhagyása 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződés 5.2. pontja alapján 

hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi VÍZMŰ Kft. vagyonkezelésbe átadott 
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eszközök értékcsökkenése után 2011. évben képződő 15 200 E Ft felújítási 

kerete az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra:  

 

2011. évi értékcsökkenésből képződő felújítási keret             15 200 E Ft 

2010. évi felújítási kereten felül elvégzett rekonstrukció      - 10 060 E Ft 

2011. évben még felhasználható felújítási keret                        5 140 E Ft 

Ebből:  

- A somsályi víztározó medence zárkamra rekonstrukció      1 566 E Ft 

- Svájci-Magyar pályázat kiegészítő munkálatai                    3 574 E Ft 

 

2.) A Képviselő-testület a 2010. évre jóváhagyott 1 566 E Ft somsályi víztározó 

medence zárkamra rekonstrukciója helyett utólag elfogadja a Béke úti 

vízvezeték felújítását. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatója 
 

5.) napirend 

 

Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2011. évi felújítási 

tervének elfogadására  

 

Tengely András elmondja, az ÓZDINVEST Kft. a nem lakáscélú helyiségekre 

vonatkozó vagyonkezelési szerződésnek megfelelően ebben az előterjesztésben 

tesz javaslatot a jövő évi felújítási munkálatokra. A munkálatokra fordítható 

összeg forrása az ingatlanokra elszámolt amortizáció. 2011. évben a Vasvár út 

60. sz. alatti ingatlanban a fűtési rendszer teljes átalakítását, korszerűsítését, 

bejárat felőli nyílászárók cseréjét, az Október 23. tér 1. sz. alatti ingatlanban a 

lépcsőházi nyílászárók cseréjét tervezik. A tervezett bekerülési összeg bruttó 

5.500.000 Ft.  

 

Vitális István hozzáteszi, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag támogatja. 

 

Tartó Lajos közli, az előterjesztéssel egyetért. Az ÓZDINVEST Kft. 

vagyonkezelésbe átvett eszközeinek 2011. évi értékcsökkenéséről szóló 

kimutatásban szerepel az Uraj út 50. sz. alatti épület. Ez a volt tanácsháza 

épülete, aminek a teteje lassan leszakad, a falak omladoznak. Nem érti, annak 

idején miért lett közel 9 M Ft-ra becsülve. Próbálkoztak az értékesítéssel, 

átalakítással, de az nem volt gazdaságos, nem volt rá kereslet. Javasolja 

átértékelni az árát, véleménye szerint túlzott az értékbecslés. Az Uraj út 14. sz. 

alatti volt iskola épülete is rendkívül rossz állapotban van. Félő, nemhogy 
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értékesíteni nem tudják majd, hanem azzal lesz gondja az önkormányzatnak, 

hogy elbontsa ezt az épületet, ami szintén pénzbe kerül. 

 

Obbágy Csaba kifejti, az előterjesztés 2. oldalán olvasható, hogy „A fenti 

munkálatokon kívül még sok megoldandó probléma lenne, melyek elvégzésére 

anyagi lehetőségeinket figyelembe véve kívánunk megoldást találni.” Kérdés, 

mi az a sok megoldandó probléma? Korábban már felvetette, hogy az 

ÓZDINVEST Kft. szakmai segítségével felmérést kellene végezni az 

intézmények állapotáról. Reméli, erre rövid időn belül sor fog kerülni. Fontos 

lenne tisztázni a problémákat a jövő évi költségvetés tervezéséig.  

 

Fürjes Pál hangsúlyozza, szükség van arra, hogy valódi leltár készüljön, mert a 

%-os adatok és az értékek nem mindig képviselik a valóságot. Tartó Lajos 

javaslatát figyelembe fogják venni és egy későbbi időpontban visszatérnek rá. 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról: 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozza: 

 

188/KH/2010. (XI.04.) sz. határozat 

 

Tárgy: A vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2011. évi felújítási 

munkái 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. részére vagyonkezelésbe adott nem 

lakáscélú helyiségek 2011. évi felújítási tervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Ssz. Cím Munka megnevezése Munka becsült 

      költsége 

1. 

 

Vasvár út 60. 

(volt Vénusz Presszó) 

Fűtési rendszer teljes átalakítása, korszerűsítése, 

bejárat felőli nyílászárók cseréje 
3.500.000,- Ft 

2. Október 23. tér 1. Lépcsőházi nyílászárók cseréje 2.000.000,- Ft 

   Ö s s z e s e n     5.500.000,- Ft 

 

 

Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő:  2011. december 31. 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 6., 7., 8., és 9. napirendi pontok 

előterjesztője. 

 

6.) napirend 

 

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit 

Kft.  által benyújtandó KEOP-2009-4.4.0 pályázat támogatásával kapcsolatos 

döntés meghozatalára 
 

Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 

 

Vitális István hozzáteszi, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

 

Dr. Eszenyi Géza elmondja, az egészségügyi intézménynek finanszírozását 

figyelembe véve, szinte egyetlen előrelépési lehetőség a pályázat. Az intézet 

igyekszik ezt minden formában kihasználni. Jelen előterjesztésben egy 

energetikai pályázatról van szó, ami nemcsak gazdasági hasznában, hanem 

szemléletében is előremutató dolog. Célja, hogy a napenergiát villamos 

energiává alakítsa. A környezetvédelem szempontjából komoly haszna van. 185 

M Ft-ra pályáznak, 70%-os intenzitású a pályázat Az önrész megtérülési ideje 6 

év.  

 

Dr. Mészáros Miklós közli, a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Márton Ferenc kérdése, a kórháznak az így bekövetkező értéknövelése kinek a 

javára történik? A Medcenter Kft. vagy a város javára? Ennek a kérdésnek 

később jelentősége lehet egy esetleges szerződésbontás esetén. 

 

Obbágy Csaba kérdése, az 55 M Ft önrészt biztosítani tudja-e a Kft? 

 

Dr. Eszenyi Géza az első kérdésre elmondja, az önkormányzatnak, az intézet 

vezetésének, valamint a Medcenter Nonprofit Kft. vezetésének folyamatos a 

konzultációja a létrejövő új létesítmény tulajdonviszonya témájában. Erről 

végleges döntés nincs, de biztos benne, hogy ami megvalósult, az itt is marad. 

Az önrésszel kapcsolatos kérdésre elmondja, nem szabad ezt a két dolgot 

összemosni. Érvényes testületi határozat van arról, hogy december 31-ig kell ezt 

az összeget megfizetni, tehát semmilyen késében nincs a Medcenter Kft. Azért 

nem érdemes összemosni a két dolgot, mert a Kórház az egyetlen lehetőséget 

használja fel az előrelépésre. Ha a kórház azért nem tenne semmit, mert a 
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jelenlegi szállítói tartozása megközelíti a 200 M Ft-ot, akkor nem „topognának” 

egy helyben, hanem folyamatosan mennének visszafelé. Úgy kell működtetni a 

kórházat, hogy ezzel a hatalmas finanszírozási hátránnyal - aminek központi 

okai vannak, hiszen az egész országra jellemző - meg tudják oldani a 

működtetést is, és tudjanak előrelépni is. Ha szükséges, a Medcenter Nonprofit 

Kft. tud felvenni kölcsönt ebből a célból, mert ez visszatérül.  

 

Fazekas Zoltán bízik benne, hogy a jövőben az ilyen jellegű kérdések a 

szakbizottság ülésén kerülnek megbeszélésre. 

 

Obbágy Csaba közli, nem összemosás volt, amit elmondott, de volt benne egy 

rejtett kérdés, amire választ kapott.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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

határozatot hozza: 
 

189/KH/2010. (XI.04.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit 

Kft. által benyújtandó KEOP-2009-4.4.0 pályázat támogatásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában, a Medcenter Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő 6906 

hrsz.-ú, 3600 Ózd, Béke u. 1-3. sz. alatti ingatlanon – a Medcenter 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Almási Balogh Pál Kórház 

Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.  „Napenergia alapú 

villamosenergia termelés az ózdi Almási Balogh Pál kórházban, 140,07 

kWp villamos teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése” pályázati 

projekt keretében beruházást valósítson meg, és azt  a KEOP-2009-4.4.0 

pályázat kötelező fenntartási időszaka alatt 2016. december 31-ig 

üzemszerűen fenntartsa a pályázati célkitűzésnek megfelelően. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 
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189/KH/2010. (XI.04.) sz. határozat melléklete 

 

 

 TULAJDONOSI  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, Fürjes Pál polgármester Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, 

Városház tér 1.) képviseletében hozzájárulok és támogatom, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában, a Medcenter Nonprofit Kft. vagyonkezelésében 

lévő 6906 hrsz.-ú, 3600 Ózd, Béke u. 1-3. sz. alatti ingatlanon – a Medcenter 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Almási Balogh Pál Kórház 

Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.  „Napenergia alapú villamosenergia 

termelés az ózdi Almási Balogh Pál kórházban, 140,07 kWp villamos 

teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése” pályázati projekt keretében 

beruházást valósítson meg, és azt  a KEOP-2009-4.4.0 pályázat kötelező 

fenntartási időszaka alatt 2016. december 31-ig üzemszerűen fenntartsa a 

pályázati célkitűzésnek megfelelően, a Képviselő-testület 189/KH/2010. 

(XI.04.) számú határozatában rögzített feltételekkel.  

 

Pályázati konstrukció: Környezet és Energia Operatív Program Megújuló 

energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint 

biometán-termelés. 

Kódszám: KEOP-2009-4.4.0 

 

A projekt megvalósítás tervezett ideje: 2011.01.01-2011.12.31. 

A projekt fenntartási időszaka: 2012.01.01-2016.12.31. 

A projekt elszámolható összköltsége: bruttó 185.243.750 Ft 

Támogatási intenzitás:  70 % 

 

Ezen nyilatkozatot az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. kérésére, a „Környezet és Energia Operatív Program Megújuló 

energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint 

biometán-termelés”  KEOP-2009-4.4.0 pályázat beadásához adtam ki, melyhez 

csatoltam a fent hivatkozott 189/KH/2010. (XI.04.) számú önkormányzati 

döntést. 

 

Ózd, 2010. november 4. 

           Fürjes Pál 

                  polgármester 
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7.) napirend 

 

Javaslat pályázat benyújtására a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek rekonstrukciója tárgyában az Észak-Magyarországi Operatív 

Program ÉMOP-2010-3.2.1/F keretében megjelent pályázati felhívásra 

 

Kovács György elmondja, a tavaszi árvíz után a helyreállításra és védekezésre 

négy pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ebből kettőt a védekezésre, Uraj,  

Csépány és Tábla térségére. Az egyik pályázat 8.500 e Ft értékű volt, amire 

3.000 e Ft-ot kapott az önkormányzat,  a másik pályázat 1.900 e Ft értékű volt, 

és 1.200 e Ft-ot ítéltek meg. A további két helyreállítási pályázat sajnos nem lett 

támogatott: a volt Bródy Imre Ipari Szakközépiskola környékén az Uraj patak 

megcsúszott támfalának helyreállítására (ami az iskola tornatermét és az óvodát 

is veszélyezteti), valamint a híd megrongálódása, továbbá Karu térségében 

kimosta az Ózd patak az út alatti területet. Javasolja, hogy a támogatásban nem 

részesült pályázatok anyagait használják fel a tervezők, és próbáljanak meg  

pénzügyi fedezetet találni ezekre a halaszthatatlan feladatokra.  

 

Obbágy Csaba kifejti, Ríz Gábor országgyűlési képviselő úr köszöntőjében két 

dolgot emelt ki: a munkahelyteremtést és a közbiztonság javítását. Úgy véli, 

hogy a  vezetők tisztában vannak azzal, melyek a legfontosabb problémák. 

Véleménye szerint üdvözlendő ez a pályázati lehetőség, mivel 0%-os önerőről 

van szó. Megjegyzi, hogy az ő területén is elöntött a víz egy jelentős részt, és 

lakóházakban is keletkeztek károk, ezért valószínű, lesz még egyéb tennivaló, 

amit a polgármesterrel egyeztetni fognak. Támogatja az előterjesztést.  

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag támogatja. Az ülésen az Ózdi Vízmű Kft. 

ügyvezetője tett egy kiegészítést, hogy sikeresség esetén mely területeket érinti 

ez a pályázat. Kéri ismertesse ezt a jelenlévőkkel. 

 

Tartó Lajos örömét fejezi ki, hogy szerepel az anyagban Szenna településrész 

térségében a csapadékvíz elvezetést szolgáló átereszek kiépítése az 

önkormányzati utak alatt. Szintén örül, hogy az Uraj patak belterületi 

mederhosszban teljes egészében kotrásra kerül, amennyiben erre a pályázat 

lehetőséget teremt. Fontosnak tartja elmondani, hogy az Uraj-Susa közötti 

területre is kell találni valamilyen megoldást, mert van ahol a patakmeder eltűnt, 

ezért olvadáskor, esőzéskor a tengerhez hasonlóvá válik az út melletti rész. 

Egészen az útig ér a víz, félő, hogy kimossa az útalapot. Problémát jelenthet az 

is, ha a lakott területen ki lesz kotorva a meder, a lakatlan területen pedig nem, 

mert akkor félő, hogy a náddal-gazzal benőtt terület visszaduzzasztja a vizet 

Susára.  
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Bíró Ferenc elmondja, a pályázat keretén belül megnézték a tervezőkkel azokat 

a területeket, ahol az árvíz nyomán kár keletkezett. Jelenleg az Uraj patak 

kotrásával foglalkoznak, de problémát okozott a Hódos patak a Csépányi részen 

és a Hangony patak teljes szelvényében. A Hangony patak kotrása a kezelő 

ÉVIZIG tervei között szerepel és már elnyertek ezzel kapcsolatban egy 

pályázatot, tehát ez meg fog történni.  

 

Fazekas Zoltán mivel több hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

190/KH/2010.(XI.04.) számú határozat 

 

Tárgy: Az ÉMOP-2010-3.2.1/F a helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

rekonstrukciója című pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 

meghozatala 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ózd 

Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Észak-Magyarországi 

Operatív Program (ÉMOP) -2010-3.2.1./F kódszámú pályázati kiírásban 

szereplő Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

rekonstrukciója pályázatra, az alábbi akcióterületre: 

 

 Csépány településrész térségében a Hódos patak medrének tisztítása és 

mederkialakítás, 

 Szentsimon településrész - Bolyki temető közötti záportározó 

rekonstrukciója, 

 Szenna településrész térségében a csapadékvíz elvezetést szolgáló átereszek 

kiépítése az önkormányzati utak alatt, 

 Tábla vízgyűjtő területén kártétel nélküli lefolyás biztosítása, 

 Sajóvárkony településrész térségében a Dózsa György utca és a Vasúti 

aluljárót elöntő Dobó patak medrének tisztítása és mederkialakítás teljes 

hosszában, 

 Uraj városrész térségében az Uraj patakba beömlő patakok vizének 

záportározóval történő szabályozása, Uraj patak mederkotrás teljes 

szelvényen, teljes belterületi mederhosszban, 

 Ózd-Falu városrész térségében az Ózd patak medrének tisztítása és 

mederkialakítás.  
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  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

hozzájárul a támogatási időszak során megvalósuló  infrastrukturális 

fejlesztések aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási  időszakban 

a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 

tervezési, tanulmány és pályázat elkészítési feladataira szerződéseket 

kössön. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásához kapcsolódóan szükségessé váló nyilatkozatok és 

szakhatósági engedélyt kérő dokumentumok aláírására. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező 

bírálata esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: 

 

- Pályázat beadásával kapcsolatos dokumentumok előkészítéséért: PH 

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

 - Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

 Határidő: a kiíró által megjelölt pályázat beadási és hiánypótlási határidők 

 

8.) napirend 

 

Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott „Ózd 

városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 

fenntartható irányítása (SH/3/13)2 című pályázat megállapodásának aláírására 

 

Fürjes Pál előljáróban elmondja, a program megvalósítás alatt áll. 2010. 

november 10-én az Együttműködési Program ünnepélyes aláírására kerül sor, 

amelyen az Önkormányzat és az Ózdi Vízmű Kft. 4-5 fővel képviselteti magát.  

 

Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

 

Bíró Ferenc hozzáteszi, a város 150 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvíz 

vezetékeinek teljes cseréjéről van szó a programban, összesen 35 km hosszban 

továbbá 5 km új vezeték kiépítése azokon a területeken, ahol eddig nem volt 
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ivóvíz. A pályázat nyomán Ózd város teljes területe ivóvízzel ellátott lesz.  

Szerepel még benne azoknak a tolózáraknak a cseréje, amelyek most is 

megvannak a rendszerben, de nem látják el feladatukat, nem lehet velük 

szakaszolni. Egy új magaslati víztároló medence kiépítése is tervben van, ami a 

vízellátási biztonságot fogja növelni. A jelenlegi tároló kapacitása teljes 

telítettség mellett 18-20 órára biztosítja a város ellátását. Működtetés közben 

nincs teljes telítettség, ezért ez 12-13 órát jelent a jelenlegi állapotban. Mivel az 

Észak-magyarországi Regionális Vízmű egy vezetéken látja el Ózdot ivóvízzel, 

egy esetleges hiba esetén 12 óra múlva nem tudják ellátni a várost. A tervek 

között szerepel egy új vezetés-irányítási rendszer bevezetése és informatikai 

oldalról történő támogatása is. 

 

Fazekas Zoltán mivel több hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak a határozati 

javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

191/KH/2010. (XI.04) sz. határozat 

 

Tárgy: A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott, „Ózd 

városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 

fenntartható irányítása (SH/3/13)” című pályázat megállapodásának 

aláírása  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott, „Ózd városi 

ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható 

irányítása (SH/3/13)” című pályázat tárgyában Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 153/KH/2010. (IX.23.) számú határozatban elfogadott 

támogatás alapján felhatalmazza a polgármestert a  Végrehajtási Megállapodás 

és az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

       

Felelős:    

Dokumentumok elkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 

Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: értelemszerűen, az Irányító Hatóság által meghatározott időpont 
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A 9.) és 10.) napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra, 

melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

11.) napirend 

 

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

egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására 

 

Fürjes Pál elmondja, ma délelőtt a Társulási Tanács ülésén részt vett Dr. Varga 

László rendőrkapitány és elmondta, hogy az Ózdi Rendőrkapitányság kiegészült 

egy nyírbátori rendfenntartó egységgel, melynek tagjai az ózdi rendőrökkel 

együttes szolgálatot fognak teljesíteni a térségben. 17 M Ft-os plusz keretet is 

kapott a kapitányság a közbiztonság javítására. 

 

Vitális István hozzáteszi, az Ózdi Rendőrkapitányság kérelemmel fordult a 

polgármesterhez, hogy bérlőkiválasztási jogot biztosítson a számukra. A 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja azt, a piaci 

bérleti díj és az óvadék megfizetése mellett. 

 

Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság is megtárgyalta 

az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

206/KH/2010 (XI.04.) sz. Határozat 

 

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

egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

– A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 

2.) részére az Ózd, Nagy Imre út 13. 3/1. ajtószám alatti, 1 szobás, 33 m2 

alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra 

egyszeri bérlő-kiválasztási jogot biztosít - Ráki Pál r.ftzls. (lakcím: 3600 Ózd, 

Bulcsú út 19.) elhelyezésére 2010. november 5-től 2015. november 4-ig – a 

lakásrendelet 60. § (6) bekezdésében megjelölt feltételek betartása mellett az 

alábbi kiegészítéssel: 
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- a lakás óvadéka: 132.000,- Ft  

- a szerződéskötés időpontjában megfizetendő tárgyhavi bérleti díj: 

12.942,- Ft 

 

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

hogy a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg. 

 

 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 

     ügyvezetője 

Határidő: döntést követően azonnal  

 

12.) napirend 

 

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési 

programjára 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Az ülésen felvetődött egy lehetséges jövőbeni rendkívüli 

hóhelyzet és az erre való felkészülés problémája. A testület tagjai egy módosított 

határozati javaslatot kaptak kézhez, mely kiegészült az alábbiakkal: „A 

Képviselő-testület szükségesnek tartja rendkívüli hóhelyzet esetére válságterv 

kidolgozását. Felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy – a 

Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Osztályával egyeztetve – ezen 

válságtervet és az ahhoz szükséges pénzügyi igényt dolgozza ki és terjessze elő 

jóváhagyásra a Képviselő-testület elé.  

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2010. decemberi Képviselő-testületi ülés  

A bizottság ezzel a kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozati 

javaslatot. 

 

Tartó Lajos közli, a bizottsági ülésen elhangzott egy kiegészítő javaslat a 

részéről az 5. számú melléklethez, amely a város területére kihelyezett 

szóróanyag tároló edények kihelyezéséről szól. Javasolja, hogy a susai Szent 

Anna Szeretetotthonhoz vezető úton kerüljön kihelyezésre műanyagtároló, ha ez 

nem lehetséges, akkor saját kivitelezésű tároló edény. Javasolja továbbá, hogy a 

susai és az uraji temetőhöz szóróanyag tároló depóniát helyezzenek ki.  

 

Obbágy Csaba közbeveti, az előterjesztés első oldalán olvasható, hogy a 

biztonságos működés érdekében a gépeken milyen fontosabb karbantartási 

munkálatokat kell elvégezni. A felkészülés határideje november 1., ami 

ünnepnap. Kérdése, hogy már az azt megelőző hétvége előtt megtörtént a 

felkészülés?  
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Dr. Szemere Endre válaszában elmondja, igen, megtörtént. 

 

Fürjes Pál kéri szavazzanak a határozati javaslatról, a kiegészítéssel együtt: 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 
 

207/KH/2010. (XI.04.) sz. Határozat 

 

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési 

programja 

 

1. A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a jelen 

határozat mellékletét képező 2010-2011. évi téli felkészülési programot 

jóváhagyja. 

 

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja rendkívüli hóhelyzet esetére 

válságterv kidolgozását. Felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy – a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki 

Osztályával egyeztetve – ezen válságtervet és az ahhoz szükséges 

pénzügyi igényt dolgozza ki és terjessze elő jóváhagyásra a Képviselő-

testület elé.  

 

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2010. decemberi Képviselő-testületi ülés  
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207/KH/2010. (XI.04.) sz. Határozat melléklete 

                                                                                 

AZ ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 

2010-2011. ÉVI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 

 
A program készült : Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. számú rendelete, továbbá az 

5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével, az 

Önkormányzat tulajdonában és az ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT kezelésében álló utak, 

közterületek téli akadálymentesítésének végrehajtására. 

 

A felkészülési terv nem terjed ki az Ózd város közigazgatási területén áthaladó, állami 

tulajdonban lévő főutakra un. „átkelési szakaszok” (1. sz. és 1.a sz. mellékletek), azok  téli 

tisztítását és csúszásmentesítését a kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt  végzi. A téli 

üzemeltetési operatív feladatok meghatározása Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. 

sz. rendelete figyelembe vételével történik, különös tekintettel a 3 §-ban az 5 §-ban, valamint 

az 1. sz. mellékletben meghatározottakra (2.sz., 3. sz., és 4.sz. melléklet).  

 

A terv készítésének célja a téli időszakban a közutak gépjárműforgalmának akadálymentes 

biztosítása, a gyalogos közlekedési útvonalakon a balesetmentes közlekedés elősegítése. Az 

ennek érdekében szükséges feladatok tevékenységenként részletezve az alábbiak :  

 

1. Gépek, járművek, egyéb eszközök felkészítése: 

A téli munkákban a Kft alábbi gépei vesznek részt :  

- 3 db szóró gépjármű hóekével, 

- 1 db MTZ 555/E billenős pótkocsival, 

- 1 db ZETOR 6045 tolólappal, sószóróval, 

- 1 db Hunday fix platós gépjármű, 

- 1 db KIA fix platós gépjármű, 

- 1 db MAZDA műhelykocsi, 

- 1 db RÁBA 19 tolólapos gép pótkocsival 

- 1 db MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, 

- 1 db FAY 555 rakodó és tolólapos gép 

- 1 db CATERPILLAR homlokrakodó. 

 

A biztonságos működés érdekében a fenti gépeken 

- a szükséges karbantartásokat, műszaki vizsgáztatásokat el kell végezni, 

- ellenőrizni kell az akkumulátorok és gumiköpenyek állapotát, gondoskodni kell az 

esetleges cserékről, ésszerű mennyiségű tartalékokról, 

- a járművek hűtőberendezését fagyálló folyadékkal fel kell tölteni, a  

levegőrendszereket fagymentesíteni,  

- fel kell szerelni a hóekéket, szóró szerkezeteket, működőképességüket ellenőrizni kell. 

 

A felkészítés befejezése után a gépjárművek szemléjét meg kell tartani. A szemlére a 

Polgármestert, a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetőjét, a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetőjét, valamint a sajtó képviselőjét meg kell hívni. 

 

Felelős : Hancsovszki Lajos szerviz üzem vezetője 

Határidő : a felkészítés befejezésére 2010. november 1., a szemlére 2010.november 12.10 óra 
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2. Szükséges mennyiségű és összetételű szóróanyag és egyéb eszközök biztosítása 

 

2/1. Út  és járdaszórásra használt anyagok meghatározása a 346/2008.(XII.30.) Korm. 

Rendelet 5 § (2) bekezdése figyelembe vételével történt, mely szerint „Belterületi 

közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-

mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen 

környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti”.”  

 

Ezért az utak szórására ipari só és dolomit zúzalék keveréket, a járdák szórására dolomit 

zúzalékot, a díszburkolatokhoz pedig kímélő síkosságmentesítő oldatot, és homokot kell 

biztosítani az alábbi mennyiségben :  

- ipari só :   288 tonna, 

- dolomit :  505 tonna, 

- jégmentesítő oldat   2 200 kg . 

- árvízi védekezéshez fel nem használt, deponált homok. 

Keverési arány : 1 rész só, 3 rész dolomit zúzalék 

Egy heti – havazás esetén szükséges  - só és szóróanyagot meg kell rendelni és beszállíttatni. 

 

2/2. Egyéb eszköz-szükséglet :  

- nyelezett lapát   100 db 

- hólapát   100 db 

- vesszőseprő   250 db 

 

Felelős : szóróanyagokért Ivacs Gyula műszaki osztályvezető 

              eszközökért Tokárné Veréb Katalin gazdasági igazgató 

Határidő : 2010. november 1. 

 

2/3. Utcai sótároló edényeket és depóniákat a 5. számú melléklet szerint ki kell helyezni, 

szóróanyaggal feltölteni, felhasználásuktól függően utántölteni. 

 

Felelős : Konyha Csaba üzemvezető 

Határidő : 2010.november 1., illetve folyamatos 

 

3. Közreműködő dolgozók eligazítása, beosztása, feladatai 

 

3/1. Ügyeleti rend 

 

2010. november 1-től november 30-ig : 

- 1 fő diszpécser és 1 fő gépkocsivezető otthoni készenléti ügyeletet lát el, 

- 1 db szóró kocsit szóróanyaggal feltöltve a telephelyen készenlétbe kell helyezni, a 

szükség szerinti csúszásmentesítés elvégzésére. 

 

2010. december 1-től 2011. február 28-ig :   

- Állandó telephelyi ügyeleti szolgálat 4 fő diszpécser 24 órás, 12 fő gépkocsivezető és 

4 fő gépkezelő 12/24 órás folytonos munkarendű foglalkoztatásával. 

- Otthoni készenléti szolgálat 1 fő autószerelő részére délutáni és éjszakás műszakra, 

illetve munkaszüneti napokra. 

- Életbe kell léptetni a kézi tisztításra vonatkozó otthoni ügyeleti szolgálatot. 
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Minden hónap 26. napjáig el kell készíteni a következő hónapban telephelyi ügyeletben és 

otthoni készenlétben foglalkoztatott dolgozók beosztását, vezénylését. 

Az ügyeleti díjak elszámolása a Munka Törvénykönyve szerint történik. 

 

Felelős : Konyha Csaba üzemvezető 

Határidő : 2010. október 26., illetve folyamatos 

 

3/2. A végrehajtás feladatai 

 

A téli csúszás és hómentesítés operatív feladatainak irányítását – beleértve a túlmunka 

elrendelését is - a városüzemeltetési üzem vezetője végzi. A munkák helyzetéről napi 

rendszerességgel beszámol az ügyvezetőnek. Rendkívüli helyzet kialakulását haladéktalanul 

jelzi, illetve a szükséges tennivalókat egyezteti az ügyvezetővel. 

 

Téli  üzemeltetésben résztvevők felkészítése 

A téli üzemeltetésre való felkészülés során, a munkák megkezdése előtt az oktatásban való 

részvétel minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára kötelező, melyet 

aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására. Az oktatás tematikáját a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Diszpécser:  

 

Az otthoni, vagy telephelyi ügyeletben beosztott diszpécser figyeli az időjárás változását, és 

annak függvényében  - a fontossági sorrend betartása mellett – szervezi a gépi csúszás és hó 

mentesítési munkákat (7. számú melléklet) Nagyobb mérvű síkosodás, hóesés alkalmával 

szükség szerint mozgósítja a munkákba bevonható tartalék létszámot és eszközöket.  

 

Járőrözés, jelzés (külön utasításra): 

A járőrözésre kijelölt szóró gépkocsi vezetője december 1-től folyamatosan figyeli az időjárás 

változásait, ezeket naponta három alkalommal naplóba regisztrálja. Páralecsapódás, vagy 

csapadéktól származó síkosodás esetén szükség szerint elvégzi a mentesítést. Nagyobb mérvű 

síkosodás, hóesés alkalmával további intézkedés végett értesíti a felelős diszpécsert.  

 

Síkosodás, hóesés alkalmával elvégzendő feladatok 

A csapadék mértékének függvényében kell az egyes gépjárműveket, a tartalékokat munkába 

állítani, valamint a kézi úttisztítást beindítani. Amennyiben a hóesés olyan nagymértékű, hogy 

annak következtében az utak és járdák szélén nagyobb mennyiség halmozódik fel, intézkedni 

kell a hó elszállításáról is. 

A kézi hóeltakarítást, csúszásmentesítést a vonalterv alapján kell végezni (8. sz. melléklet). 

Ebben elsődlegességet élveznek a városon belüli autóbusz megállók, veszélyes, nagy 

forgalmú lépcsők, járdák, gyalogos átkelőhelyek. A vonalterv tartalmazza azokat a 

járdaszakaszokat, ahol a kisebb hótoló gépek is végezhetnek munkát.  

 

Felelős : Konyha Csaba üzemvezető, ügyeletes diszpécser 

Határidő : szükség szerint, illetve folyamatos 
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4. Rendkívüli időjárás esetén 

 

Fel kell készülni más cégek járműveinek, eszközeinek igénybevételére, valamint külön 

hóeltakarító létszám felvételére. 

 

Felelős . Ivacs Gyula műszaki osztályvezető 

Határidő : időjárástól függően 

 

5. A mentesítés várható költségei 

- ipari só  260 tonna *   3 588 e Ft  

- dolomit zúzalék  450 tonna *   870 e Ft  

- jégmentesítő oldat   2 200 kg   100 e Ft 

- gépjárművek, munkagépek felkészítése, üzemeltetése   6 500 e Ft 

- munkabér és annak járulékai 4 hónapra   26 000 e Ft 

- szerszámok, védőruhák   500 e Ft 

Összes közvetlen költség 37 558 e Ft 

Általános költségek    4 500 e Ft 

Összes költség 42 058 e Ft 

 

* A fenti mennyiségeken felül a közfoglalkoztatás anyagköltségeire kiírt pályázat keretében 

beszerzett 28 tonna ipari só, és 55 tonna dolomit zúzalék raktári készletből rendelkezésünkre 

áll. 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

1.sz. melléklete 

 
 

 

 

Az Ózd város területén  áthaladó állami tulajdonban és 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében álló utak: 

 

 

I. Őrjáratos utak: 

 

1. 25.sz. fkl. út (Bánréve – Eger – Kerecsend) 

Rozsnyói út – Vasút út - Volny út – Jászi Oszkár út – Vasvár út – Csépányi út 

2. 25307.sz. Ózd vasútállomási bekötő út 

3. 25122 sz. Brassói út szakasza (Balassi B. út – Volny út, Jászi O. út kereszteződés között) 

 

 

II. Rayonos utak 

 

1. 2522.sz. közút (Ózd – Sáta) 

(Táblási temetőnél lévő csomóponttól kiindulóan) 

Centeri  út – Dózsa Gy. út – Dobó út – Sáta felé vezető út, illetve Királd felé vezető út 

 

2. 2508.sz. közút (Ózd – Szilvásvárad) 

(a Gyújtósi csomóponttól kiindulva) 

Munkás út – Ív út – 48-as út – Pázmány út 

 

3. 2306.sz. közút (Ózd – Zabar) 

(a Bolyki elágazástól kiindulva) 

Malom út – Zrínyi út – Bolyki főút – Szentsimoni út 

 

 

Ezen utak csúszásmentesítését a Magyar Közút Nonprofit Zrt saját közútkezelési szabályzata 

szerint végzi. 

 

Társaságunk az állami tulajdonú utakon csak tolólapozási és a buszöböl sózási munkát végez 

azokon a szakaszokon, ahol az önkormányzati utak megközelítése miatt saját szórókocsijai 

közlekednek. 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

2.sz. melléklete 
 „KIVONAT” 

Ózd Város Önkormányzatának 

1992. évi 16. sz. rendelete 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről 

 

3. §. 

(1)  A tulajdonos és használó köteles az ingatlanával határos közterületi területsávot   

       tisztántartani, rendszeresen takarítani. A tisztántartási, rendszeres takarítási kötelezettség   

       vonatkozik az e területsávba eső, ingatlannal határos járdára, zöldfelületre, teraszra,  

       árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok 

       eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, a közút, lakóút szegélyéig terjedően, ennek   

       hiányában 10 m szélességig. 

(2)  Az (1) pont hatálya alá nem tartozó önkormányzati tulajdonban lévő 

       közterületek, utak, hidak, közcélú zöldterületek, parkok, játszóterek tisztántartásáért az   

       ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a felelős. 

(3)  Garázstelepeken kétoldali beépítettség esetén az út középvonaláig, egyoldalú 

       beépítettség esetén az út teljes felületén a tisztántartás a tulajdonos (használó)    

       kötelezettsége. 

(4)  A tulajdonos és használó köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartási sávjába eső   

       burkolt felületek hóeltakarításáról és a síkosság elleni védekezésről. 

(5)  Az ipari, kereskedelmi, szórakoztató- és vendéglátóipari egységek és más elárusítóhelyek   

       tulajdonosai, használói, továbbá szolgáltatói tevékenységet ellátó magán- és jogi   

       személyek tisztántartási kötelezettsége az (1) bekezdésben említett területeken túl,   

       kiterjed az általuk végzett tevékenység következtében elszennyezett terület teljes    

       egészére. 
(6) Két szomszédos terület, épület, építmény közötti területnél vagy átjárónál, továbbá a    

       vegyes tulajdonban vagy használatban álló ingatlannál az (1) bekezdésben említett  

       területsávban a tisztántartási kötelezettség 50-50%-os arányban oszlik meg. Ahol az  

       elhatárolás nem egyértelmű vagy vitás, ott a Polgármesteri Hivatal állásfoglalása az  

       irányadó. 

(7) Engedély alapján rakodás, illetve parkolás céljára közterületet kizárólagosan használó  

      szerv vagy személy az elfoglalt, valamint a tevékenység végzés által elszennyezett  

      területrészt köteles tisztántartani. 

(8) Az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és  

       hulladékgyűjtő edényzetbe kell helyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre,  

       csapadékcsatornába és zöldfelületre seperni tilos. 

(9)  Tüzelőanyag lerakásakor keletkezett közterület-szennyeződést a megrendelő köteles  

       megszűntetni. 

(10) Hirdetés, reklám céljára szolgáló falragaszt az Önkormányzat 

       Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottsága által kijelölt helyeken, az 

       ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által létesített hirdető berendezésen, hirdetőtáblán vagy   

       egyéb közterület-használati engedéllyel rendelkező hirdető berendezésen, az   

       engedélyessel  

       kötött megállapodás alapján lehet elhelyezni. 

(11) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az épületek közterületi homlokzatát, a   

       közterületeken lévő építményeket és műtárgyakat azok tulajdonosai, kezelői, bérlői,  

       használói kötelesek tisztán tartani és a jogellenesen elhelyezett falragaszt, falfestést, stb.  

       eltávolítani. 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

3.sz. melléklete 
 

 

„KIVONAT” 

Ózd Város Önkormányzatának 

1992. évi 16. sz. rendelete 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről 

 

Téli síkosságmentesítés 

 

5. §. 

 

(1.) Síkosság elleni védekezéshez nártriumklorid tartalmú szereket csak 

környezetkímélő anyagokkal (homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni. 

(2.) Parkok területén, élővízfolyások mentén, díszburkolaton, hidakon kloridtartalmú 

anyagok használata tilos. 

(3.) A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, illetve azt tárolni, hogy a víz 

elvezetésére szolgáló folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradjon. 

(4.) Tilos hórakást elhelyezni: 

a. a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a 

járművekről való le- és felszállást, 

b. útkereszteződésben, útburkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyeken, 

c. közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró 

csap, közkifolyó, szeméttároló edény stb.). 

(5.) 8Az úttesten felhalmozódott havat az Ózdszolg Nonprofit Kft köteles úgy 

eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.  

(6.) Rendkívüli helyzet esetén a polgármester az 5. §-ban foglaltakról eltérően 

rendelkezhet. 

8Módosította a 22/2009.(XII.22.)sz. önkormányzati rendelet 5 §-a 

 

(7.) 9 Az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalmi utak téli síkosságmentesítését, 

hóeltakarítását az 1. sz. melléklet szerinti kategóriába sorolás figyelembe vételével 

kell végezni.  

A szóró gépjárművek útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi  szempontok 

miatt korlátozott mértékben egy kategóriával alacsonyabba tartozó út is bevonható. 

                     9 Megállapította a 41/2000.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 3 §-a 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

4.sz. melléklete 
 

Önkormányzati utak besorolása a téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés 

végzésének szempontjából 

(Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. sz. rendelete szerint) 

 

I . Őrjáratos utak (tömegközlekedési útvonalak) 

 

1 . csoport: (teljes hosszában vagy egy szakaszán meredek) 

 

Bem utca – Árpád vezér út – Március 15. utca – Zsolnay tér – Damjanich út buszvégállomásig 

– Katona József út – Építők útja – Hajnóczy József utca – Deák út – Somsály út – Akna utca – 

Gyár út – Bánszállás telep 

 

2 . csoport: (egyéb út) 

 

József Attila út – Szabó Lőrinc utca – Papp út – Bolyki Tamás utca – Petőfi Sándor út – 

Kőalja út – Akácos út – Mekcsey István út – Kovács-Hagyó Gyula út – Center út – Uraj út – 

Susa út – Vasköz 

 

II . Rayonos utak: 

 

1 . csoport: (meredek és gyűjtő utak) 

 

Bocskai István utca – Bethlen Gábor utca – Lomb utca – Vajda János utca – Kazinczy Ferenc 

utca – Bányász utca – Ady Endre utca – Piac út – Szigligeti utca – Batthyány utca – Gál-

völgye út – Álmos vezér utca – Huba vezér utca – Etele utca – Tinódi utca – Istenmező utca - 

Rózsadomb utca – Bulcsú utca – Géza utca – lejáró Lehel vezér út – Nagyvölgyi út – Ráctag 

út – Alkotmány út 

 

2 . csoport: (egyéb meredek utak) 

 

Baranyai utca – Gömöri utca – Búzásvölgy – Bercsényi Miklós utca – Lehel vezér út – 

Radnóti Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca – Martinovics Ignác út – Cipó utca – Ybl 

Miklós utca – Baross Gábor utca – Gábor Áron utca – Irinyi János utca – Áchim András utca 

– Hársfa utca – Lyukó völgy – Zsolt vezér utca – Kistó utca – Buda vezér utca – Honvéd utca 

– Rákóczi Ferenc utca – Béke utca – Toldi Miklós utca – Szondi György utca – Sturmán utca 

– Nagyamerika utca – Susa út Szoc. otthon felé – Nyárjasalja utca – Győzelem út – Hegyi 

utca – Domb utca – Somsályfő telep – Liszt Ferenc utca – Révay utca – IV. Béla utca – Ibolya 

utca – Csaba utca – Balassi Bálint utca 

 

3 . csoport: (egyéb utak) 

 

Brassói utca – Budai Nagy Antal utca – Eötvös Lóránd utca – Puskás Tivadar út – Derkovits 

Gyula utca – Bólyai Farkas utca – Bláthy Ottó utca – Cséti Ottó utca – Kodály Zoltán utca – 

Strand utca – Fráter György utca – Nefelejcs utca – Rózsavölgyi utca – Munkácsy Mihály út – 

Jókai Mór utca – Egressy Gábor utca – Szegfű utca – Csontalma utca – Németh László utca – 
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Nemzetőr utca – Széchenyi István utca – Váci Mihály utca – Sárli telep – Vasvár út felső 

szerviz út – Bibó István utca – Újváros tér szerviz út – Nagy Imre út – Zalai utca – Zrínyi 

Miklós út – Karu utca – Bánszállás telep bekötő út – Fenyő utca – Gubonnai út – Lam út – 

Hossó utca – Várkonyi út 

 

III . Fehér utak: 

 

1 . csoport: (egyéb kisforgalmú utak) 

 

Füredi utca – Vasvár út alsó szerviz út 10 lépcsőházas – Iparvasút utca – Arany János utca – 

Szabolcs köz – Szent István utca – Bolyki főút szerviz útja – Bibó István utca – Bibó István 

belső út – Bolyki főút 43. mögötti utak – Bolyki főút belső – Halász utca – Méh telepi út – 

Nagy Imre út belső út – Bolyki főút és mellékutcái – Vásárhelyi Pál utca – Nyár utca – Jedlik 

Ányos utca – Ifjúság utca – Velence telep – Thököly Imre utca – Mészáros Lázár utca – 

Március 15. utca temetőig – Muskátli utca – Szenna utca – Vadász utca – Körte völgy – Vasút 

utca – Mátyás király utca – Puskin utca – Hunyadi János utca – Gárdonyi Géza utca – Május 

1. utca – Virág utca – Földes Ferenc utca – Szemere utca – Móricz Zsigmond utca – 

Szövetkezeti utca – Sümeg utca – Kossuth Lajos utca – 

Madách Imre utca – Dobó István utca mellék – Tétény vezér utca – Tass vezér utca – Kond 

vezér utca – Ond vezér utca – Előd vezér utca – Botond vezér utca – Taksony vezér utca – 

Hétes telep – Bajcsy-Zsilinszky E. utca – Új telep – Új telep mellékutcák – „Cs” belső út – 

Lechner Ödön utca – Nap utca – Mosonyi Mihály utca – Damjanich út salakos rész – Tábla út 

– Dózsa György út mellékutcái – Óvoda utca – Kenderszer út – Mogyorós völgy – Egyház 

völgy – Bartók Béla utca – Center út temető felé – Tóth Ede utca – Sakta – Uraj út belső út – 

Kárpáti utca – Székely Bertalan utca – Tormás utca – Gyergyó utca – 

Semmelweis utca – Újtelepi utca – Vörösmarty utca – Barátság utca – 

Szentsimon út postánál – Bornemissza út – Krúdy Gyula utca – Károlyi Mihály utca – Liget 

utca – Kaffka Margit utca – Sajó utca 

 

2 . csoport: (szórógépjárművel nem járható utak) 

 

Csokonai utca – Meggyes utca – Kolozsi István utca – Vasvári Pál utca – 

Csákány utca – Mikes Kelemen út – Debreceni utca – Kölcsey utca – Zsélyi Aladár utca – 

Sziklás tető I. – Sziklás tető II. – Szőlőkalja út – Szőlőkalja Gálvölgye út szakasz – Berkenye 

utca – Kovács-Hagyó Gyula út mellék – Őrs vezér utca – Forrás utca – Csörgő Dűlő 

(Centerben) – Bánszállás telep épületek közötti utak – Temető utca Susán – Susa út bolt 

mellett – Temesvári utca – Verne Gyula utca – Pásztor utca Szennán – Vasvár út Farway 

Szálló mellett – Pál Gazda köz – Márton utca – Kucsera Zoltán út – Nád utca – Nyírfa utca – 

Kisdobos utca – Cser utca – Tölgyfa utca – Szép utca – Páfrány út – Rendelő utca – Boróka 

utca – Iskola utca – Zrínyi Miklós út garázsfeljáró – Damjanich út 

belső út – Kiserdőalja – Táncsics telep – Kisamerika sor – Bánszállás telep temetői út – Ács 

utca – Somsály mellékutcái (Szén út – Szeles út – Acél út – Bükkfa út) – Dankó telep – Hétes 

völgy – Vár utca – Wesselényi út – Kálmán Imre út 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

5.sz. melléklete 
A város területére kihelyezett szóróanyag tároló edények 

 

Műanyagtárolók 

Lomb út eleje     1 db 

Penny Market körforgalom   1 db 

Vasvár út, Bolyki elágazás   1 db 

Zrínyi úti körforgalom   1 db 

Vasútállomásnál a kerítés mellé  1 db 

Bolyki főút (FERRPLAY KFT)  1 db 

Áruház (lépcső alá)    1 db 

Polgármesteri Hivatal előtt ( homok)  1 db 

Saját kivitelezésű tároló edények 

Ív út templommal szembeni nagyparkoló  1 db 

Új FILÓ üzletházzal szemben parkoló 1 db 

Penny Market melletti lépcső (alul)   1 db 

Zsolnai tér      1 db 

Kápolnai Műszaki Áruház melletti parkoló  1 db 

Brassói út Avanti-val szemben   1 db 

Ráctagi lépcső alsó része    1 db 

Munkás úti lépcső (alulra)    1 db 

Gyári garázshoz     1 db 

Vajda János út (100 lépcső)    1 db 

Lomb út (temetőnél)     1 db 

Szent Anna Szeretetotthon, Susa   1 db 

 

A város területére kihelyezett  szóróanyag tároló depóniák 

 

Bocskai – Meggyes u. kereszteződése     

Bocskai – Radnóti u. kereszteződése    Olvasó mögötti parkoló 

Penny Market melletti lépcső (felül)       Ív úti nagytemplomi parkoló  

Ózd-Alsó aluljáró mindkét oldal    Könyvtár mögött 

Kistói lépcső mindkét vége    Gyár út parkolóba 

Ráctagi lépcső mindkét vége    Vajda J. út 1. sz. 

Istenmező vége Hétesi lejáró (tetőre)  Pázmány út elejére 

Liszt F. út lépcső (alulra)    Uraji temető környezetében 

Sziklástető I-II. feljárók     Susai temető környezetében 

Németh László út – Szenna út eleje 

Nefelejcs utca eleje 

Bánszállás lejtő mindkét oldal 

Center harangláb 

Bocskai út 

József Attila út (patakra) (homok) 

Váczi út végére (járda elé) 

Alkotmány út (trafó mellé) 

Gimnázium sarkához 

Kórházi parkolóba 

Szent István úti garázs feljárókhoz          
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

6.sz. melléklete 
 

Oktatási tematika 

a téli üzemeltetésben résztvevő személyek számára 

 

 

Az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet a téli  üzemeltetés tervezését szabályozó D) függelék b) és d) 

pontja szerint a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási tematikáját a tervnek 

indokolt tárgyalnia, az oktatásban való részvétel lehetőségét a tervben meg kell jelölni. Ennek 

eleget téve az Ózdszolg Nonprofit Kft elkészítette a téli üzemeltetésben résztvevők oktatási 

tematikáját, melyet a téli üzemeltetési tervhez mellékletként csatol. Az oktatás minden, a téli 

üzemeltetésben résztvevő személy számára kötelező, melyet aláírásukkal ismernek el. A 

különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők, 

gépkezelők oktatására.  A téli üzemeltetésben résztvevők oktatása az alábbi területekre terjed 

ki, és a tevékenységtől függően az alábbi témák kerülnek oktatásra a dolgozók részére:  

 

 

1. Munkabiztonsági ismeretek ( általános ismeretek minden résztvevőnek, speciális 

ismeretek a gépi és kézi úttisztításhoz) 

 

2. Szóróanyag kezelésének speciális ismerete 

 

3. A különböző gépjárművek szerkezeti ismertetése 

 

4. A rakomány megfelelő elhelyezése, rögzítésének szabályai, megváltozott súlypont 

meghatározása 

 

5. Menetlevél vezetési szabályok, tankolás, fogyasztás, kártyahasználat, gépkocsi átadás-

átvétele 

 

6. Útvonalak ismertetése (bejárás, a megfordulási lehetőségek, egyéb speciális 

körülmények ismertetése) 

 

7. A téli rendkívüli körülmények között végzett vezetéstechnikák ismertetése 

 

8. Napi ellenőrzés, karbantartás menetének ismertetése 

 

9. Kézi úttisztítás végrehajtása 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

7.sz. melléklete 

Szórókocsik útvonalterve 

 

1. fokozat: (1 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 

 

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac ú – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 

Alkotmány út – Gyár út – Akácos út – Oxigéngyár – Petőfi út – Zsolnai tér – Március 15. út 

(egy része) – Balassi út – Brassói út – Telephely. 

 

Telephely – Árpád v. út – Bolyki T. út – Ruhagyári buszforduló – Bolyki T. út – Papp út – 

Március 15. út – Ráctag út – Ybl M. út – Irinyi út – Sárli tp mögötti út – Telephely. 

 

Telephely – Deák út – Somsály út – Somsályfő – Rózsadomb út – Katona J. út – Hajnóczy út 

– Telephely. 

 

Telephely – Brassói út – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Mekcsey út –  Center – 

Előd v. út – Tinódi út – Honvéd út – Istenmező út – Vasútállomás – Uraj – Susa – Telephely  

 

2. fokozat  (3 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 

(A város két részre osztva a Hangony patak jobb, illetve bal oldalára.) 

I.sz. gépjármű: 

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac út – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 

Alkotmány út – Kazinczy út – Bányász út – Sturmán út – Béke út – Bartók B. út – Vajda J. 

út – Lomb út – Meggyes út – Bocskai út (Katona J. út, Hajnóczy út). 

I.sz. gépjármű: 

Katona J. út – Hajnóczy út – Deák út – Somsályi út – Somsályfő – Rózsadomb – Hossó út 

– Domb út – Győzelem út – Telephely. 

II.sz. gépjármű 

Telephely – Árpád v. út – Nagy I. út - Bolyki T. út – 2-es buszforduló – Bolyki T. út – 

Papp út – Március 15. út – Ráctag út – Zsolnai tér – Petőfi út – Oxigéngyár – Baross G. út 

– Ybl Miklós út – Irinyi út – Brassói út – Telephely 

II.sz. gépjármű 

Telephely – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Kőalja út – Petőfi út – Uraj – Susa 

egyirányú r. – Ráctag út – Batthyányi út – Szigligeti út – Liszt F. út – Kodály Z. út – 

Balassi B. út – Telephely 

III.sz. gépjármű  

Telephely – Gyár út – Akácos út – Mekcsey út – Előd v. út – Tinódi út – Mekcsey út – 

Bánszállás – Center – Honvéd út – Istenmező út – Akácos út – Gyár út – Karu út – 

Egyházvölgy út – Telephely. 

III.sz. gépjármű  

Telephely – Bulcsú út – Géza út – Lehel v. út – Bibó I. út – Szent I. út egyirányú r. – Lehel 

v. út – Bulcsú út – Zrínyi út – Nagyvölgyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út 

 

 

Meredek mellékutcák a város mindkét oldalán az előzőekben letisztított utcák után kerülnek 

sorra. 
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Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programja 

8.sz. melléklete 
 
 

 

Tolólapos munkagépek által végzett járdatisztítás 

 

A munkákhoz használható járművek : MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, FAY 

555 rakodó és tolólapos gép, MULTICAR tolólappal, hókittel, Caterpillar tolólappal, hókittel, 

RÁBA kistraktor. 

 

Útvonalak :  

1. Vasvár út – Nemzetőr út – Munkás út – 48-as út – Ív út 

 

2. Bolyki Főút – Brassói út – Jászi O. út – Volny J. út    

 

3. Gyujtó tér – Lomb út – Vasköz út – Piac út – Zrínyi út 

 

 

Kézi úttisztítás 

 

1. ütem: Vasvár út – Bolyki Főút 2. sz. buszvonal melletti buszmegállók és gyalogos 

átkelők egy nyomsávú közlekedés biztosítása. 

 

2. ütem: Nagy forgalmú lépcsők egy nyomsávon történő takarítása. 

 Vajda J. út 100 lépcső – Munkás úti – Lomb úti – Vasvár úti lépcsők, Árpád 

vezér úti lépcsők, 

  Ráctag – Irinyi úti – Kistói – Szenna úti lépcsők - Táblai aluljáró - Ív út 7. sz. 

épület mögötti lépcső. 

 

3. ütem: Peremkerületi buszmegállók, járdák, gyalogos hidak. 

 

 

Parkolók tisztítása 

 

1. ütem: Kórház –  Polgármesteri Hivatal – Újváros tér – Uszoda előtti parkoló.  

 

2. ütem: Ív úti – Október 23-i tér – Árpád v. úti – 48-az úti - József Attila úti parkolók 
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13.) napirend 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Márton Ferenc az elszámoltatással kapcsolatban érdeklődik, amit a FIDESZ 

2010. április óta emleget? Kérdése, erre milyen szervezeti kereteket alakítanak 

ki a Városházán, milyen munkaterv alakult ki és milyen menetrendje van? 

Hogyan fogják tájékoztatni a lakosságot a fejleményekről, eredményekről? 

 

Fürjes Pál elmondja, a gazdálkodás, a működtetés ill. a tulajdonban lévő 

intézmények áttekintése folyik, még nem értek a végére. A város adóbevétele 

egy ekkora méretű város volumenjéhez képest rendkívül alacsony. Legnagyobb 

bevétele a támogatásokból, pályázatokból van. Az első és legfontosabb 

feladatuk, hogy a pályázatok elemzésével és a további pályázatok egy kézben 

való tartásával megteremtsék a lehetőséget arra, hogy jobban tudjanak élni a 

pénzügyi lehetőségekkel. Kiadási oldalról az önkormányzati cégek 

gazdálkodását folyamatosan tekintik át és rövidesen javaslatokat fognak tenni. 

Türelmet kér a jelenlévőktől, a lakosságtól, mert ezek igen komoly, nagy súlyú 

kérdések, a folytonosság fenntartásával kell ezeket az intézkedéseket megtenni, 

ezért átgondoltan, higgadtan és biztonságosan kell megtenni a lépéseket. 

Kérdése Márton Ferenchez, elegendőnek tartja-e a választ? 

 

Márton Ferenc nem tartja elegendőnek az elhangzottakat, mivel az derült ki 

számára, hogy nincs kialakítva semmilyen szervezeti keret az elmúlt nyolc év 

esetleges, többek által vélelmezett visszaéléseinek felderítésére, sem menetrend, 

sem munkaterv nincs ezzel kapcsolatosan. Nem kapott arra választ, hogy a 

közvélemény hogyan kap majd tájékoztatást ezekről a fejleményekről. Kérdése, 

lehetne-e az üggyel kapcsolatban egy eseti bizottságot létrehozni? 

 

Fürjes Pál válaszában elmondja, a nyomozás érdekében további konkrét dolgok 

említésétől eltekint. 

 

Vitális István elmondja, mivel Márton Ferenc hozzászólásában említette a 

FIDESZ-t, ezért érintve érzi magát, mint a FIDESZ Ózdi Szervezetének elnöke, 

de mint képviselő is szeretne reagálni. Kifejti, jelenleg is vannak folyamatban 

ügyek, nemrég Alpolgármester úrral Debrecenben vettek részt egy 

tanúmeghallgatáson, az elszámoltatással kapcsolatban, de a részletekről nem áll 

módjában nyilatkozni. Közismert tény, hogy több feljelentésük is van 

folyamatban az előző időszakban történt szerződések, kifizetések tárgyában. 

Ennek alapján úgy véli, hogy „nyitott ajtókat dönget” képviselőtársa, mert ezek 

a dolgok elindultak. Véleménye szerint a Polgármester úr válasza egyértelmű 

volt. Elmondja továbbá, hogy a Jobbik Ózdi Szervezete ellen indított 
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feljelentéseket visszavonták, mert nem az a legfontosabb, hogy elégtételt 

vegyenek, hanem a város működésének megőrzése.  Ezt az örökséget átvenni 

nyolc év után nem egyszerű feladat. Más városoknál is egy-másfél évet vett 

igénybe az átállás. Sok egyéb más, a lakosságot nagyon irritáló kérdésben 

folynak adatgyűjtések. Nem szeretné megemlíteni, hogy milyen témában 

nyomoznak, mert akkor sérülne a cselekvések hatékonysága. Ezért további 

türelmet kér, példaként említi a parkolás témáját, amiben szintén folynak a 

vizsgálatok, de  nem szeretne többet elmondani róla. Reméli, hogy pár hónap 

múlva képviselőtársa elismerését fogják kivívni az általuk előterjesztett 

anyaggal.  

 

Fazekas Zoltán az eseti bizottság felvetésével kapcsolatban kifejti, 

indokolatlannak és feleslegesnek tartja, hiszen felállt az új városvezetés, 

amelynek feladata és kötelessége az esetlegesen előforduló gyanús ügyek 

kivizsgálása. A város vezetése mellett áll egy erős többségű frakció, amely 

ebben a munkájában maximálisan tudja támogatni. Bízik benne, hogy a 

Képviselő-testület egésze is tudja támogatni a város vezetését ebben a 

munkában. Amennyiben képviselőtársának vannak információi egy esetleges 

elszámoltatásra indokolt eseményről, cselekményről, személyről, akkor azt 

természetesen – a képviselői közszereplői magatartásával és annak jogi 

konzekvenciáival – tegye meg, várják az ilyen jellegű észrevételeket, 

bejelentéseket. Polgármester úr utalt rá, hogy a pályázatok, cégek, intézmények 

felülvizsgálata előrehaladott állapotban van, ezek hatékonyság-vizsgálata és még 

megfelelőbb működtetése a közeljövőben várható.  

 

Márton Ferenc hozzáteszi, folyamatosan figyelni fogják az eseményeket, a nagy 

többséggel szemben. 

 

Tartó Lajos elmondja, a jelenlegi legrégebbi területi képviselői, és főképpen 

peremkerületi képviselői minőségében kíván hozzászólni. Ózd nagy fejlődésen 

ment keresztül, de ez nem teljesen igaz a város valamennyi részére. A belső 

területek (Béke-telep, Városközpont, Újváros tér, Falu térsége) kivirágoztak, 

megújultak, sok felújítás, beruházás készült el vagy van folyamatban. Jelenleg is 

itt zajlik a városrehabilitáció, ide szólnak a pályázatok. Épül-szépül a belváros. 

Ezekhez képest a peremterületeken – egy-két kivételtől eltekintve - siralmas 

állapotok uralkodnak. Az utak többségének állapota katasztrofális, az 

élővízfolyások, a talaj és esővíz elvezető árkok nem töltik be szerepüket, nem 

kielégítő, hiányos a közvilágítás. Nincs egy közösségi hely, ahol a lakók ügyes-

bajos dolgaikat meg tudnák beszélni, ahol bármilyen rendezvény lebonyolítható 

lenne. Példaként említi Szenna térségét, mert a fent elmondottak mindegyike 

igaz erre a településrészre. Többször azt a választ kapta, hogy a belső 

fejlődésnek a peremterületek lakói is élvezői, hiszen ők is használják a felújított 

intézményeket, területeket, örülhetnek a megújult infrastruktúrának. Ez nem 
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vigasztalja azt a lakót, akinek nap mint nap szétrázza az autóját a kátyu, aki 

kénytelen sárban sötétben gödrökön keresztül hazabotorkálni, aki minden esőzés 

alkalmával retteg, mert kiönti az árvíz. Peremkerületi képviselőtársaival együtt 

azt szeretnék, ha az előttük álló ciklusban a peremkerületek is fejlődnének, ha a 

peremkerületi lakók sem éreznék magukat másodosztályú állampolgároknak, ha 

sikerülne bebizonyítani, hogy a peremkerületek is Ózd város szerves részei. Kéri 

az új városvezetés, a pályázatfigyelő, pályázat író és valamennyi illetékes 

segítését. Ma felvillantott némi reményt a 7.) napirend keretében tárgyalt ÉMOP 

pályázat, türelmesen, de mégis izgatottan és kíváncsian várják a folytatást.  

 

Fürjes Pál elmondja, a további munkájukhoz, akciótervükhöz mindenkitől kérte, 

hogy, jelezze a legfontosabb problémákat, amelyek a területükön jelentkeznek. 

Ezt elsők között Tartó Lajos képviselő meg is tette. A javaslatokból kicseng, 

hogy a peremkerületek a belvárosban megtörtént fejlesztésekből kimaradtak, 

ezért tanácsnoki minőségben megbíztak ezzel az üggyel egy felelőst. Ezáltal 

teljesen egyértelmű, mennyire fontos számukra, hogy a peremterületek 

felzárkóztatása megtörténjen.  

 

Fazekas Zoltán elmondja, 2010. október 4-én Ajka térségében egy súlyos ipari 

katasztrófa történt a vörösiszap tározójának átszakadása miatt. Az alakuló 

testületi ülésen határoztak arról, hogy adománygyűjtő számlát nyitnak. Örömmel 

jelenti be, hogy a mai napon déli 12 órakor a számlán 1.042.730 Ft gyűlt össze. 

A képviselő-testület és a maga nevében megköszöni mindenkinek, aki ehhez 

hozzájárult. Ezt az adományt átutalják a Nemzeti Kármentő Alap javára. Több 

olyan jótékonysági rendezvény van folyamatban, ami szintén ezt a nemes célt 

szolgálja, várják a további támogatást.  

Többen jelezték, hogy a számítógép, a testületi anyagok kezelése nem működik 

tökéletesen, ezért kezdeményezett egy rövid informatikai oktatást. Kéri 

képviselőtársait, aki erre igényt tart, jelezze a polgármesteri titkárságon 

részvételi szándékát. 

 

Fürjes Pál bejelenti, hogy a következő testületi ülés időpontja: 2010. november 

25. 13.00 óra. Mivel több hozzászólás, észrevétel nincs, megköszöni a munkát, 

az ülést bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

             Dr. Almási Csaba           Fürjes Pál 

                       Jegyző          polgármester 

 

 


