Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, 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
Távol van: Boda István képviselő
Jelen van továbbá:
Riz Gábor
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Béri-Vitkó Ilona
Kovács György
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Hajdú Istvánné
Berki Lajos
Dr. Vereckei Csaba
Dr. Varga László
Tengely András
Kelemen Sándor
Fodor Gábor
Bíró Ferenc
Halász Sándor
Egyed Gréta
Beszeda István
Fukker Bertalan
Ihász Zoltán
Pap Béláné
Pécsiné Oravecz Andrea

országgyűlési képviselő
jegyző
aljegyző
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály mb. vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
Igazgatási és Okmányiroda Osztály vezetőh.
ÓVCKÖ elnöke
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
Ózdi Rendőrkapitányság vezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Közterület-felügyelet vezetője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője
könyvvizsgáló
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. vezérigazgatóh.
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Területi
igazgatója
jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket, az ülésen megjelent Riz Gábor országgyűlési
képviselő urat, Dr.Vereckei Csaba tábornok urat, és Dr. Varga László kapitány urat.
Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, és a szavazógépet
kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
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A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
- A meghívóban 26.) napirendként szereplő „Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság
2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására” c. előterjesztést 1/A
napirendként tárgyalják.
- A meghívóban nem szereplő „Javaslat az Ózd város Önkormányzata és a Borsod
Volán Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási
szerződés módosítására, illetve forgalomszervezési változtatások jóváhagyására” c.
előterjesztés felvételét 1/B napirendként javasolja.
- A meghívóban 1.) napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi és területi védőnői körzetekről” c. előterjesztés 1/C)
napirendként kerüljön megtárgyalásra.
- A 18.) napirendi pont „Javaslat kitüntetések adományozására” tárgyalására 20.)
napirendként kerüljön sor, így a „Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének visszahívására” c. előterjesztés 18.) napirendként, a „Javaslat az
önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására
vonatkozó pályázat kiírására” c. előterjesztés pedig 19.) napirendként kerüljön
megtárgyalásra.
- A meghívóban 21.) napirendként szereplő „Javaslat – temetési segély tárgyában –
elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására” c.
előterjesztés 21/A) napirendként kerüljön megtárgyalásra.
- 21/B napirendként kerüljön felvételre a „Javaslat az Ózdi Vállalkozó Központ és
Inkubátor Alapítvány Kuratóriumának további működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára” c. előterjesztés.
- A 26.) napirend helyére felvételre kerüljön a „Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő
bizottsági tagjának visszahívására és az új felügyelő bizottsági tag megválasztására”
c. előterjesztés.
- A meghívóban szereplő 30.) napirend „Javaslat a 2011. évi városrehabilitációs
előirányzat terhére történő feladat meghatározására” c. előterjesztés ne kerüljön
megtárgyalásra, mivel annak eldöntése bizottsági hatáskörbe tartozik.
- 30/A) napirendként a „Javaslat bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új
bizottsági tag megválasztására” c. előterjesztés, 30/B. napirendként a „Javaslat a
Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott, „Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13)” című pályázat Végrehajtási megállapodásának módosítására” c.
előterjesztés, 30/C) napirendként a Javaslat a megújuló energiaforrások elterjesztését
és energiahatékonyság javítását célzó Új Széchenyi Tervben szereplő KEOP-20114.2.0/B pályázatban való részvétellel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára” c.
előterjesztés, míg 30/D) napirendként a „Javaslat Tóth Sándor és Tóth Sándorné,
Ózd, Uraj út 101. szám alatti lakosok részére Ózd, Velence telep 47/4. szám alatti
önkormányzati lakás bérlőkijelölésére” c. előterjesztés kerüljön felvételre.
Kisgergely András ügyrendben kér szót. A napirendi pontokkal kapcsolatban
javaslatot tesz a 26.) napirend „Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottsági
tagjának visszahívására és az új felügyelő bizottsági tag megválasztására, és a 30/A)
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napirend „Javaslat bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új bizottsági tag
megválasztására” c. előterjesztések napirendről történő levételére. Molnár Lászlót és
Janiczak Dávidot a Jobbik delegálta a Vízmű Kft felügyelő bizottságába és az
Egészségügyi és Szociális Bizottságba. Visszahívásukkal kapcsolatban semmilyen
egyeztetés nem történt a Jobbikkal.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a 26.) napirend „Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő
bizottsági tagjának visszahívására és az új felügyelő bizottsági tag megválasztására” c.
előterjesztés napirendről történő levételéről.
A Képviselő testület 2 igen, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította
a 26.) napirend levételét.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a 30/A) napirend„Javaslat bizottság nem képviselő
tagjának visszahívására és új bizottsági tag megválasztására”c. előterjesztés
napirendről történő levételéről.
A Képviselő testület 2 igen, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította
a 30/A) napirend levételét.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a napirendi pontokról az elhangzott módosításokkal
együtt.
A Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1/A) Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő:

Dr.Varga László r. alezredes, kapitányságvezető

1/B) Javaslat az Ózd város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási Rt.
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására,
illetve forgalomszervezési változtatások jóváhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

1/C) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi védőnői
körzetekről
Előterjesztő:
2.

Polgármester

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról
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Előterjesztő:

Polgármester

3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
Előterjesztő:

Polgármester

4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

5.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

6.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő:

Polgármester

7.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról
Előterjesztő:

Polgármester

8.) Javaslat a 2010. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő:

Polgármester

9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014-es ciklusra
vonatkozó gazdasági programja elfogadására
Előterjesztő:

Polgármester

10.)Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felújítások kiadási
előirányzatára biztosított költségkeretek felhasználására
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
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11.) Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2011. évi
támogatására
Előterjesztő:

Pénzügy és Gazdasági Bizottság Elnöke
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke

12.) Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

13.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás
jóváhagyására
Előterjesztő:

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

14.)Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő:

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

15.)Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

16.)Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint
ingyenes helyiséghasználat biztosítására
Előterjesztő:

Alpolgármester

17.) Javaslat az Ózdi Városi Bíróság ülnökeinek megválasztására
Előterjesztő:

Polgármester

18.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására
Előterjesztő:

Polgármester

19.)Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megválasztására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő:

Polgármester
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20.) Javaslat kitüntetések adományozására
Előterjesztő:

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság

21/A)Javaslat – temetési segély tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági
eljárásban hozott döntés helybenhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

21/B)Javaslat az Ózdi Vállalkozó Központ és Inkubátor Alapítvány Kuratóriumának
további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:

Polgármester

22.) Javaslat kétoldalú együttműködési megállapodás megkötésére a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemmel
Előterjesztő:

Polgármester

23.)Javaslat a 2011. I-IV: havi városüzemeltetési feladatokra vonatkozó megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

24.)Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény között megkötendő Előzetes Konzorciumi Megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

25.)Javaslat a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a
2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

26.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívására és az új
felügyelő bizottsági tag megválasztására
Előterjesztő:

Alpolgármester

27.) Javaslat a Sajó-, Hangony-völgyi önkormányzati ivóvízbázis létrehozására
Előterjesztő:

Polgármester

28.) Javaslat az Ózd, Iparvasút út 10. sz. alatti ingatlan értékarányos cseréjére
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Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

29.) Javaslat Berki Zoltán és neje Ózd, Forrás út 5. szám alatti lakosok részére Ózd,
Mekcsey út 183. szám alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölésére
Előterjesztő:
Meghívott:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Kelemen Sándor ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

30/A)Javaslat bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új bizottsági tag
megválasztására
Előterjesztő:

Alpolgármester

30/B)Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott, „Ózd
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13)” című pályázat Végrehajtási megállapodásának módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

30/C) Javaslat a megújuló energiaforrások elterjesztését és energiahatékonyság
javítását célzó Új Széchenyi Tervben szereplő KEOP-2011-4.2.0/B pályázatban
való részvétellel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

30/D) Javaslat Tóth Sándor és Tóth Sándorné, Ózd, Uraj út 101. szám alatti lakosok
részére Ózd, Velence telep 47/4. szám alatti önkormányzati lakás
bérlőkijelölésére
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

31.) Javaslat az Ózdi Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan telekalakítására
Előterjesztő:

Polgármester

32.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2010. II. félévi működéséről
Előterjesztő:

Polgármester

33.) Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő:

Polgármester

34.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről
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Előterjesztő:
Meghívott:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
Fekete József Ózdi Súlyemelő és Fitness Club ügyvezető elnöke

35.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő:

Polgármester

36.) Tájékoztató a 2011. február 17. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította:

Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

37.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

1/A) napirend
Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadására
Dr. Varga László elmondja, hogy az elmúlt évben országgyűlési és helyhatósági
választásokat kellett a magyar rendőrségnek biztosítani, melyet eseménymentesen
tudtak végrehajtani az Ózdi Rendőrkapitányság területén is. Árvíz sújtotta az egész
megyét, az ózdi rendőri erőknek ebben a védekezésben azonban kisebb számban
kellett részt venniük. Ózdon került megszervezésre 2010. május 11-én az a nemzeti
konzultáció, melynek legfőbb témája a közbiztonság volt. Ezt követően számos olyan
folyamat indult el, ami a térség közbiztonságát jelentősen befolyásolta. Regionális
polgárőr találkozó megszervezésére is sor került az elmúlt évben, melynek szintén Ózd
volt a helyszíne. Számos megerősítő erő érkezett az elmúlt év második felében az Ózdi
Rendőrkapitányság területére. A készenléti rendőrség győri, szombathelyi, nyirbátori,
miskolci, budapesti egységeitől és a bevetési állomány tagjaiból érkeztek a városba,
segítve az ózdi rendőrök munkáját. Ezek a megnövekedett létszámú rendőri erők
érezhetően növelték a közterületen a rendőri jelenlétet, így a szubjektív biztonságérzet
is erősödött. Számos rendőri, közrendvédelmi intézkedést hajtottak végre. Ózdon
sikerült a bűncselekmények számát csökkenteni, a térségben stagnálni a bűnügyi
helyzetet. Kiemelt célkitűzésük a lakosságot legjobban irritáló bűncselekmények,
elsősorban a betöréses lopások, rablások kezelése volt. A betöréses lopások számát
jelentős mértékben sikerült visszaszorítani. A lopások vonatkozásában érezhető
minimális emelkedés, ez annak tudható be, hogy az ÉMÁSZ-szal közösen számos
olyan intézkedés történt az áramlopások megállítása érdekében, amely a korábbi
években nem volt jellemző. Több mint 100 esetben jártak el és indítottak eljárást a
jogtalan áramvételezőkkel szemben. A kapitányságnak javult a nyomozati
eredményességi mutatója. A közlekedési helyzetben is éreztette hatását a
megnövekedett rendőri jelenlét, a személyi sérüléssel járó balesetek száma érezhetően
visszaszorult. 2010. augusztus 19-én lépett hatályba a szabálysértési törvény

9
módosítása. Ki kell emelni a tulajdon elleni szabálysértések miatti szabálysértési
őrizetnek a lehetőségét és az ezekben az ügyekben lefolytatandó előkészítő eljárást,
amit az ózdi rendőrkapitányság kapott helyben feladatul. Ennek folytán drasztikusan
megemelkedtek a szabálysértési őrizetbe vételek, amelyeket a fa-, termény-, és
áramlopások kapcsán foganatosítottak. Többszörösére emelkedett a szabálysértésekért
a bíróság által elzárásra ítélt személyek száma. Kaptak egy olyan jogi lehetőséget,
amelyet a helyi állomány maximálisan próbál kihasználni, ez hosszú távon a lakosság
megelégedettségét fogja eredményezni. Az elmúlt esztendőben a rendőrség nemcsak a
megerősítő erők ésszerű kihasználásával, a fokozott ellenőrzésekkel, és helyi
közbiztonsági akciók elrendelésével és eredményes végrehajtásával próbálta a
lakosság biztonságérzetét erősíteni, hanem megragadott minden olyan lehetőséget, ami
a helyi közbiztonság erősítését szolgálja. Kiemeli példaként azt a Belügyminisztérium
által kiírt pályázatot, amelyre sikeresen pályázott a B-A-Z Megyei Főkapitányság és az
Ózdi Rendőrkapitányság. Ennek köszönhetően országosan elsőként több mint 14 M
Ft-ot sikerült elnyerni különféle szolgálatok megerősítésére, és új technikai eszközök
beszerzésére. Ezzel is sikerült országos pozitív hírnévre szert tenni. A drogkereskedők
elfogása, az uzsorások felderítése is nagy jelentőségű volt, hisz az előző években nem
tudtak ezen a téren ilyen eredményeket felmutatni. Elértek egyfajta olyan lakossági
bizalmat, amely kapcsán minden héten legalább 1-2 bejelentés érkezik uzsorásokkal
kapcsolatban. Ezek az információk nagymértékben segítik a munkájukat, már négy
ügyben 11 főt sikerült letartóztatni. Az eddigi utolsó ilyen intézkedés tegnap történt,
ahol egy konkrét család vonatkozásában hajtottak végre szervezett rendőri akciót,
melynek következtében uzsora bűncselekményt, önbíráskodást, jogosulatlan
pénzintézeti tevékenységet és sajnos személyi szabadság megsértését is meg kellett
állapítaniuk. Továbbra is próbálják előnybe részesíteni a gyalogos szolgálatukat,
illetve a kutyás állomány maximális kihasználását, hisz főkapitányi elvárás, hogy
kutyás járőrvezetők a szolgálatot csak kutyával láthatják el. Ebben az évben is
szeretnék megőrizni az elmúlt év eredményét, továbbra is kihasználni a rendelkezésre
álló rendőri erőket, és a város egyes részein olyan akciókat szervezni, melynek
köszönhetően a lakókban pozitívabb kép alakul ki a rendőri munka iránt.
Fürjes Pál megköszöni a rendőrkapitány kiegészítését, mely épp úgy, mint a
beszámoló is, színvonalas volt, jól bemutatta a rendőrség elmúlt évi tevékenységét.
Tóth Pál hangsúlyozza, Ózdon jelenleg két fontos kérdés van, ezek egyike a
közbiztonság, a másik a munkahelyteremtés. Ennek súlyát mindenki érzi, ez
tükröződik vissza a beszámoló terjedelmében, és a bizottsági ülésen elhangzott
hozzászólásokból is. Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság úgy ítéli meg,
hogy az általános tendenciát, mely alatt az értendő, hogy országosan a bűnözés egyre
nagyobb méreteket ölt, Ózdon a rendőrség megerősítő munkájával sikerült meggátolni.
Ehhez az áldozatos munkához jól jött az a segítség, amit az országos, a megyei vezetés
biztosított. További jó erőt, egészséget kíván a rendőrségnek további munkájához, az
önkormányzat a maga szerény kereteiben belül a támogatást a továbbiakban is
megadja. Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a Képviselő-testületnek a
beszámolót elfogadásra javasolja.
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Obbágy Csaba területi képviselőként kifejti véleményét. Elmondja, jó volt hallani az
elért eredményeket, azt, hogy javult a rendőri jelenlét, sokkal határozottabb a rendőrök
fellépése, intézkedése. Gratulál a rendőrségnek a legújabb uzsorás elfogáshoz. Néhány
észrevételt tesz, ami a lakosság részéről érzékelhető, és aminek megoldása nemcsak a
rendőrségre hárul, hanem városi összefogást is igényel. Olyan családok
tevékenységéről, életstílusáról, viselkedéséről van szó, amivel szemben önmagában a
rendőrség és az önkormányzat is kevés. Ezek a családok szép családi házakba
beköltöznek, azokat lepusztítják, tönkre teszik a környezetet, majd továbbköltöznek.
Ez az uzsorás problémával és a lakásüzérkedéssel is összefügg. Felszámolásuk
nemcsak a rendőrség feladata, szükség lenne az érintett pénzintézetek intézkedésére, a
polgármesteri hivatal szabálysértési részlegének, a gyermekvédelem, az iskolák
együttműködésére, sokat tehetne a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is ezek
felszámolásában, hisz főképp a roma lakosságot érinti ez a kérdés. A másik súlyos
probléma az áramlopások kérdése. Véleménye szerint az ÉMÁSZ-szal közösen még
intenzívebb fellépés szükséges ezek felszámolására. Olvasott egy megdöbbentő
számot a beszámolóban, 2010-ben 227 fő eltűnését jelentették be, amelyből 54 felnőtt,
139 fiatalkorú és 34 gyerek volt. Felmerült benne az a kérdés, hogy hol vannak
ilyenkor a családok, a szomszédok, a rokonok, akiknek oda kellene figyelni a
gyerekekre. Örült annak, hogy a kutyás rendőrökből nagyobb rendőri jelenlétre lehet
majd számítani, hisz a nyugdíjas idős emberek azt várják, hogy ne autóval, hanem
gyalogosan találkozzanak a rendőr járőrökkel. A törvényi változásokból adódóan az
iskolai hiányzások szankcionálása látványos. Üdvözli azt az önkormányzati rendeletet
is, amely a bérpótló juttatások kiutalását ahhoz köti, hogy tisztaság és rend legyen a
lakókörnyezetben, illetve, hogy 30 napnak megfelelő munkaidőt tudjanak igazolni. A
lakosság kamera rendszer felszerelésének nagyon örülnek, több helyről hallotta, hogy
szívesen hozzájárulnának a bővítéséhez. Pedagógusként és iskolaigazgatóként is
szeretné megköszönni a rendhagyó osztályfőnöki órák megtartását, hiszen
meggyőződése, hogy a fiataloknál kell kezdeni a felvilágosító munkát, ehhez nagy
segítséget jelent az iskolarendőr. Gratulál az Élj tisztán c. rendezvényhez, mely jól
példázza a rendőrkapitányság és az önkormányzat együttműködését. A jövőben is
sikeres jó együttműködést kíván.
Vitális István ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésén is elhangzott, hogy köszönik a rendőrség
munkáját, bíznak abban, hogy képesek még tovább fokozni azt a fejlődést, ami elindult
a közbiztonság tekintetében. A beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Berki Lajos elmondja, hogy a Kisebbségi Önkormányzatnak a korábbi években és
most is jó a kapcsolata a Rendőrkapitánysággal. Véleménye szerint a legnagyobb
probléma Ózdon a munkanélküliség. Ha a foglalkoztatottak számát emelni tudják,
akkor a bűncselekmények száma csökkeni fog. Ózdon 13 ezer roma származású ember
él, de nem mindegyik bűnelkövető, van köztük egy bizonyos százalék, amely elköveti
a bűncselekményeket. Problémásak a peremkerületben azok a lakások, ahol lakcím
nélkül laknak családok, és nem az együttélés szabályainak megfelelően élnek. Ez a
városra nagyban kihat, hisz megnövekedik a lopások, betörések száma. Örül annak,
hogy Ózdon már lát roma származású rendőrt, akit a roma lakosság is elfogad. A
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Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak ezután is fő feladata lesz, hogy együttműködjön
a város vezetésével, a rendőrséggel. Eddig is, ha jelentősebb esemény történt Ózdon
közösen mentek ki a helyszínre a rendőrséggel. Nem szabad azonban általánosítani, a
bűncselekményeket nem az egész cigányság követi el, hanem csak egy réteg közülük.
Ezek megszüntetését a rendőrség a jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.
Továbbra is szorgalmazza azt az összefogást, amit Obbágy Csaba is említett.
Riz Gábor megnyugvással tapasztalta, hogy a fokozott rendőri jelenlét mindenképpen
jó hatással volt a lakosság közbiztonságba vetett hite és biztonságérzete
szempontjából. Tudja azonban, hogy másként éli meg ezt az, aki ellen bűncselekményt
hajtanak végre, vagy akinek a családjában bűncselekmény történik. Óva int mindenkit
attól, hogy egyes bűncselekmények társadalmi körre kiterjesztésével fokozza a
társadalmi feszültséget, a társadalmi béke megőrzése ma közös feladatuk. Az ország
gazdasági és egyéb tekintetű talpra állításának feltétele, hogy a társadalmi konszenzus
kialakuljon az együttműködő partnerek között. Ebben minden politikai pártnak és
szerveződésnek komoly felelőssége van. A tűrésküszöb hol feljebb hol lejjebb van. Ezt
a tűrésküszöböt figyelembe véve mindenkit arra szeretne biztatni, hogy keresse az
együttműködés lehetőségét a közbiztonság minél hatékonyabb megőrzése érdekében,
de van egy erre szakosodott szervezet a rendőrség, amelynek kizárólagos joga és
kötelessége a hatékony, hathatós intézkedés, ebben őt senkinek, semmilyen módon
nem lehet korlátozni. Kéri Főkapitány és Kapitány urat, hogy a jelenlegi jogszabályok
teljes figyelembevétele mellett továbbra is végezzék a hatékony megelőző munkájukat.
Azok a szervezetek, amelyek a rendőrség munkáját segíteni kívánják, összefogva
hatékonyabbá és egységesebbé tudják tenni a megelőző és felderítő munkát is. Ebben
kéri minden társadalmi szervezet, politikai párt felelősségének átgondolását, a
rendőrség további munkájának segítését. Kéri Ózd polgáraitól, hogy hasonlóan, mint
ahogy az eddigi éberségük is megvolt, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a rendőrség
24 órán keresztül értesíthető. Merjenek, és tudjanak telefonálni, és találjanak rendőrt,
aki ott tud lenni a helyszínen és intézkedni tud. Ne legyen szükség arra, hogy ok nélkül
társadalmi feszültséget gerjesszenek. A Képviselő-testület tagjait is erre inti. Kéri a
Polgármestertől, hogy a rendőrséggel való jó együttműködés maradjon meg és a napi
kapcsolat legyen életszerű.
Dr. Vereckei Csaba elmondja, az utóbbi időben az ózdi rendőrség munkája, az itt élő
polgárok az országos média és érdeklődés központjába került. Ezért is tartotta
fontosnak, hogy jelen legyen a mai ülésen. Jó érzés volt hallani azokat a
hozzászólásokat, véleményeket, amellyel a beszámolót értékelték. Hangsúlyozni
szeretné, hogy mennyi erőfeszítés, átlagon felüli munka, eltérő gondolkodás,
kreativitás és erőfeszítés kellett ahhoz, hogy az eredményeket el tudják érni a kollégái.
Azt tapasztalja, hogy Borsod megyében és itt az ózdi térségben jó rendőrnek lenni,
emelt fővel lehet az emberek szemébe nézni. Ennek egyetlen záloga, hogy kollégái
mindig a törvényesség talaján állnak, nem hágják át a szabályokat, nem tesznek
kivételt senkivel, elfogultság mentesen intézkednek. El kell mondani, hogy minden
problémára nem tudnak megoldást találni, lesznek olyanok, akik valamilyen
szempontból elégedetlenek lesznek a munkájukkal, de társadalmi problémákat a
rendőrség nem tud megoldani, rendészeti eszközökkel nem tudnak minden olyan
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kérdést megoldani, ami az embereket érinti. Sok területen, szakmai
kezdeményezésekkel országosan elöljáróként szerepelnek. Előfordulnak olyan
problémák melyeket esetleg nem tudnak azonnal kezelni, de megpróbálják a
jogszabályi kereteket úgy igazítani, hogy a későbbiekben nagyobb mozgásteret
kapjanak, amely hatékonyabb intézkedésre jogosítja fel őket. A jogszabályi változások
során sok előterjesztés, mint pld. a szabálysértési törvény jelenlegi hatályos
szövegének módosítása Borsod megyéből indult el és került beépítésre. Néhány
számadattal érzékelteti a rendőrség munkájának hatékonyságát. Az idei év első két
hónapjában közel 500 embert vettek őrizetbe. Ezek 70 %-a lopás kategóriába tartozott,
a falopások, a terménylopások, a fémlopások voltak a jellemzőek. Ez a szám egy
átlagos magyarországi megyének egy éves teljesítménye. Ez a nagyszámú őrizetbe
vétel leterheli az állományt, hisz a megyében egy fogda működik, ahova az
őrizeteseket el kell szállítani, ehhez autók kellenek és olyan emberek, akik hét végén
akár munkaidőn kívül is dolgoznak. Több olyan jogszabály módosítási javaslattal éltek
és folyamatban is van olyan javaslatuk, amely azt célozza, hogy hatékonyabban,
nagyobb eredményességgel tudják kezelni az ügyeket, és az eljárásokat hogyan lehet
felgyorsítani. Sok segítséget kapnak ehhez az ügyészségtől és a bíróságoktól, de sok
munkát is fektetnek bele, hisz többször kell egyeztetni, meg kell találni azt a
megoldást amely mindenki számára képviselhető. Az ózdi rendőröktől ez iszonyatos
erőfeszítést igényel, az állomány háromnegyede érte el tavaly év végére a
jogszabálynak megfelelő túlóra maximumot. Minden elismerése az ózdi rendőröké,
hisz mind a fizikális mind a jogszabályi teljesítőképesség határán mozogtak, és
valószínű, hogy ez a jövőben is így lesz. Minden problémára előbb-utóbb megtalálják
a megoldást, ezt elvárásként is megfogalmazta a kollégák felé. Ha azt tapasztalnák,
hogy a rendőrök nem akarnak, vagy nem tudnak tenni az Önök által felvetett
problémákra, kéri, jelezzék neki, mert ez az első számú prioritás, az első számú
parancsnoki elvárás a megye valamennyi rendőrével szemben. Elmondja, azt, hogy a
kutyás rendőrök ilyen szép számmal teljesítenek szolgálatot, több éves erőfeszítés
eredményeként érték el. Először beszerezték a kutyákat, majd a kutyás rendőrök
képzésen vettek részt, utána pedig közösen a kutyával is kiképezték őket, vizsgát
tettek, és ezután állították szolgálatba őket. Az ellenőrzések folytán derült ki, hogy a
kutyás rendőrök nem mindig a kutyával mennek ki a szolgálatba, ezért olyan
intézkedést hozott, amely kötelezi a rendőröket, hogy akinek kutyája van, az köteles
szolgálatba menni kutyával, ettől csak írásos engedéllyel tekinthet el. Ez az intézkedés
javított a helyzeten, de még mindig nincsenek a folyamat végén. Tavaly nem fordult
elő egy alkalommal sem, hogy a kutyát mint kényszerítő eszközt használták volna. Az
újtól vagy az eddig nem alkalmazottól még félnek a rendőrök. Az idei évben már volt
több olyan alkalom, amikor a kutyát kényszerítő eszközként használták. Arról szeretné
meggyőzni a jelenlévőket, hogy a kollégáiban a tenni akarás megvan, a fizikai és
jogszabályi kereteken belül elmennek a végső határig, minden eszközt és lehetőséget
megragadnak arra, hogy a lakosság igényeit a lehető legteljesebb mértékben
kielégítsék. Sok tennivalójuk van még, sokat kell fejlődni. Fontos, hogy a lakossági
bizalom működjön, ha elhiszik, tapasztalják az emberek, hogy a rendőrség tud és akar
tenni az érdekükben, akkor információt is szívesebben szolgáltatnak a rendőrségnek,
jobban segítik a munkájukat. Kéri a jelenlévőket , hogy lehetőségeikhez mérten a jövő
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évben is minden eszközzel segítsék az ózdi rendőröket, hisz az itteni kollégák az
országos átlagot messze meghaladó módon teljesítik hivatásukat .
Fürjes Pál megköszöni a főkapitány úr kiegészítését. Kéri, szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
81/KH/2011. (IV. 21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
Fürjes Pál polgármester elhagyja az üléstermet.

1/B) napirend
Javaslat az Ózd város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási Rt. között
2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve
forgalomszervezési változtatások jóváhagyására
Fazekas Zoltán köszönti a Borsod Volán képviseletében megjelent Fukker Bertalant,
és Ihász Zoltán.
Tóth Pál elmondja, hogy az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, az abban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Fukker Bertalan kiegészítésként elmondja, hogy az előző testületi ülésen elfogadásra
került annak a támogatásnak az összege, mellyel az önkormányzat támogatja a helyi
közlekedés fenntartását. Bemutatták azt a helyzetelemzést, amiből jól látható, hogy
éves szinten számottevő veszteség várható. A Borsod Volán tulajdonosának a helyi
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közlekedés tekintetében elvárásai vannak az irányban, hogy csökkenteni kell a várható
veszteséget. Ennek első lépéseként történik meg az a változtatás, amit az előterjesztés
tartalmaz. Nem ez fogja végleg megoldani a Borsod Volán helyzetét, de bizonyos
közhangulati kérdést próbálnak meg vele orvosolni. Az év folyamán további lépésekre
lesz szükség, melyek kidolgozás alatt állnak, ezeket a lépéseket továbbítani fogják
Polgármester úr felé. Esetleges díjemelés kérdése, helyközi járatok bevonása a helyi
közlekedésbe is felvetődhet a jövőben.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a kiküldött módosított határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
82/KH/2011. (IV. 21.) Határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt.
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítása,
illetve forgalomszervezési változtatások jóváhagyása
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozza:
1. Az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt.
(jelenleg BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város
közigazgatási területére vonatkozóan 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási
szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. által készített – jelen határozat
mellékletét képező – menetrend módosítási javaslatot 2011. május 01-jei hatállyal
elfogadja, és a 2004. évi XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése figyelembevételével
hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
A szerződés előkészítéséért: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály
vezetője
Határidő: 2011. április 30.
2. A Képviselő-testület 2011. május 02. napjával a Sajóvárkonyi ÁMK-hoz tartozó
Általános Iskola tanulóbérlet támogatásra jogosult tanulói iskolába járásának
elősegítésére a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt-től szerződéses járatot
kíván igénybe venni az alábbi feltételekkel:
- A szerződéses járat útvonala: Ózd Autóbuszállomás – Sajóvárkonyi ÁMK –
Ózd, Center forduló
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-

A szerződéses járat rendszeressége: iskolai tanítási napokon napi 2
alkalommal (összesen: 31,2 km/nap)
Szerződés időtartama: 2011. május 02-től visszavonásig
Szerződéses gépjármű típusa: Ikarus 260
Szállítási díj 2011. évre: 300,- Ft/km + 25 % ÁFA.

Felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatással összefüggő szerződések,
megállapodások aláírására.
Felelős: Polgármester
Szerződések
előkészítéséért:
PH.
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30.

Településfejlesztési

és

3. A szerződéses járat működtetéséhez 2011. évre szükséges 1.236 e Ft-ot a
polgármesteri tartalék keretből kell biztosítani.
Felelős: Polgármester
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
4. A 2011. május-júniusi tapasztalatok alapján a szerződéses járat működtetését a
szerződő feleknek át kell tekinteni, és ennek megfelelően kell szükség szerint
további intézkedéseket tenni.
Felelős: Polgármester
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2011. július 31.
82/KH/2011. (IV. 21.) Határozat melléklete

A 33A vonal menetrendje 2011. május 01-jétől
33A Autóbuszállomás – Center, forduló helyi autóbuszvonalon
 Autóbuszállomás-Center, forduló viszonylatban iskolai előadási napokon 6.35 órakor
induló járat forgalma megszűnik,
 Center, forduló - Autóbusz-állomás viszonylatban iskolai előadási napokon 6.55
órakor induló járat forgalma megszűnik. Ezzel egyidejűleg Sajóvárkony, AMK Autóbusz-állomás viszonylatban iskolai előadási napokon 7.07 órakor új járatot
közlekedik az alábbiak szerint:
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1/C) napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi védőnői körzetekről
Fazekas Zoltán elmondja, hogy a rendelet a körzethatárok pontosításáról és egységes
szövegbe való rendezéséről szól.
Dr. Bélteczki János elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésén tárgyalta a rendeletet, és azt egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
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Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és a területi védőnői körzetekről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ózd Város Önkormányzata az általa megszervezett egészségügyi alapellátás
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői szolgáltatás ellátási
körzeteit Ózd város közigazgatási területén az alábbiakban foglaltak szerint állapítja
meg:
a) a háziorvosi körzeteket az 1. melléklet,
b) a házi gyermekorvosi körzeteket a 2. melléklet,
c) a fogorvosi körzeteket a 3. melléklet és
d) a területi védőnői körzeteket a 4. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.
3. § Hatályát veszti
1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 21/2002. (VI. 26.) szóló önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet),
2. a Rendelet módosításáról szóló 20/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelet,
3. a Rendelet módosításáról szóló 13/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelet és
4. a Rendelet módosításáról szóló 2/2011. (I. 21.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a területi
védőnői körzetekről szóló 18/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet a 8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A 2. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B

48-as út
Ady Endre utca
Béke utca
Bem utca
Cserdalápa utca
Egyház völgy
József Attila út
Karu utca
Kenderszer út
Kiserdő alja
Mogyorós völgy
Óvoda utca
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Szondi György utca
Toldi Miklós utca
Új telep
Váci Mihály utca

23-végig

2. A 3. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Álmos vezér utca
Bánszállás telep
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Dobó István utca
Előd vezér utca
Etele utca
Huba vezér utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út
Ond vezér utca
Őrs vezér utca
Taksony vezér utca
Tass vezér utca
Tétény vezér utca

19
22.
23.
24.

Tinódi utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca

3. A 4. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Rozsnyói út 15.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Áchim András utca
Center út
Dózsa György út
Forrás utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Gárdonyi Géza utca
Hársfa utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca
Kőalja út 128-végig
Lyukó völgy
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály út
Puskin utca
Rozsnyói út
Sajó utca
Sümeg utca
Szemere utca
Szőlőkalja út
Szövetkezeti utca
Tábla út
Tóth Ede utca
Virág utca

4. Az 5. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Damjanich út 16.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bercsényi Miklós utca
Bólyai Farkas utca
Damjanich út
Egressy Gábor utca
Fráter György utca
Kőalja út
Körte völgy
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Németh László utca

B

1-127-ig

20
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pásztor utca
Petőfi Sándor út
Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Sziklás tető
Vadász utca
Vasút utca
Velence telep

1-36-ig

5. A 6. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Puskás Tivadar út 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bláthy Ottó utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Gábor Áron utca
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kárpáti utca
Kodály Zoltán utca
Kunt Ernő utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca
Március 15. utca
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Nap utca
Nyár utca
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Roób József utca
Susa út
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szigligeti utca
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Tormás utca
Uraj út
Vásárhelyi Pál utca
Verne Gyula utca
Wesselényi út
Ybl Miklós utca

B

1-37.
2-58.

37-végig

21
40.
41.

Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

6. A 7. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

B

Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Bányász utca
Bartók Béla utca
Csontalma utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Istenmező utca
Ív út
Kazinczy Ferenc utca
Kisamerika sor
Munkás út
Nagyamerika utca
Révay utca
Sturmán utca
Szabó Lőrinc utca
Táncsics telep
Új telep
Vajda János utca
Vas köz

7. A 8. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Cipó utca
Csákány utca
Csokonai utca
Építők útja
Füredi utca
Hajnóczy József utca
Iparvasút utca
Katona József út
Kosztolányi Dezső utca
Lomb utca
Martinovics Ignác út
Meggyes utca
Mikes Kelemen út
Nemzetőr utca

1-22.

22
17.
18.
19.
20.

Radnóti Miklós utca
Temető utca
Vasvári Pál utca
Települési szintű, lakcím nélküli felnőttek

8. A 9. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

B

Árpád vezér út
Árpád vezér út
Bolyki főút
Bolyki főút
Bulcsu utca
Szabolcs köz
Zrínyi Miklós út
Zrínyi Miklós út

1-végig
2-22/C.
1-25/C.
2-14.

1-végig
2-72.

9. A 10. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A

B

Árpád vezér út
Baranyai utca
Bibó István utca
Bolyki főút
Bolyki Tamás utca
Búzás völgy
Debreceni utca
Gömöri utca
Halász utca
Kölcsey utca
Liszt Ferenc utca
Március 15. utca
Március 15. utca
Strand utca
Szeder utca
Szent István utca
Zalai utca

24-végig

27-37/B.

39-végig
60-188.

1-8/B.

10. A 11. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)

1.
2.
3.

A

B

Bolyki főút
Géza utca
Lehel vezér út

16-50.

23
4.

Nagy Imre út

11. A 12. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)

A
1.
2.
3.
4.

Kolozsi István utca
Kucsera Zoltán út
Vár utca
Vasvár út

12. A 13. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barátság utca
Bolyki főút
Bolyki főút
Bornemissza út
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Szent István utca
Szentsimon út
Újváros tér

B

39-végig
52-végig

9-végig

13. A 14. háziorvosi körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 129.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ács utca
Akna utca
Arany János utca
Boróka utca
Csépány út
Cser utca
Deák út
Domb utca
Fenyő utca
Gubonnai út
Gyergyó utca
Győzelem út
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
Iskola utca

B

24
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

IV. Béla utca
Kisdobos utca
Lam út
Márton utca
Nád utca
Nagyvölgyi út
Nyárjasalja utca
Nyírfa utca
Páfrány út
Pál gazda köz
Rendelő utca
Rózsadomb utca
Semmelweis utca
Somsály út
Somsályfő telep
Szép utca
Tölgyfa utca
Újtelepi utca
Vörösmarty utca
Zrínyi Miklós út

74-végig

2. melléklet a 8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az 1. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 21.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bercsényi Miklós utca
Bláthy Ottó utca
Bólyai Farkas utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Damjanich út
Derkovits Gyula utca
Egressy Gábor utca
Eötvös Lóránd utca
Fráter György utca
Gábor Áron utca
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kárpáti utca
Kodály Zoltán utca
Kőalja út
Körte völgy
Kunt Ernő utca
Lechner Ödön utca

B

25
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Március 15. utca
Március 15. utca
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Muskátli utca
Nap utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Nyár utca
Pásztor utca
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Roób József utca
Rózsavölgyi utca
Susa út
Széchenyi István utca
Szegfű utca
Székely Bertalan utca
Szenna utca
Szigligeti utca
Sziklás tető
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Tormás utca
Uraj út
Vadász utca
Vas köz
Vásárhelyi Pál utca
Vasút utca
Verne Gyula utca
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

1-37.
2-58.

2. A 2. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A

B

Árpád vezér út 1-végig
Bibó István út 1-5/B.
Bolyki főút 51-65.
Bulcsu utca
Géza utca
Kucsera Zoltán út
Lehel vezér út
Lehel vezér út
Szent István utca
Szent István utca

1-végig
1-5/B.
51-65.

1-17/A.
19-23/B.
1-11/B.
2-végig

26
11.

Zrínyi Miklós út

6-78.

3. A 3. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

B

Álmos vezér utca
Bánszállás telep
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Center út
Dobó István utca
Dózsa György út
Előd vezér utca
Etele utca
Forrás utca
Huba vezér utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út
Mekcsey István út
Ond vezér utca
Őrs vezér utca
Sajó utca
Taksony vezér utca
Tass vezér utca
Tétény vezér utca
Tinódi utca
Tóth Ede utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca

31-végig
46-végig

4. A 4. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

48-as út
Bányász utca
Bartók Bála utca
Béke utca
Bem utca
Cserdalápa utca
Egyház völgy
Ív út
József Attila út
Karu utca

27
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kazinczy Ferenc utca
Kenderszer út
Kisamerika sor
Kiserdő alja
Mogyorós völgy
Munkás út
Nagyamerika utca
Óvoda utca
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Révay utca
Sturmán utca
Szabó Lőrinc utca
Szondi György utca
Táncsics telep
Toldi Miklós utca
Új telep
Váci Mihály utca
Vajda János utca

5. Az 5. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A

B

Árpád vezér út 2-végig
Balassi Bálint utca
Baranyai utca
Bibó István utca 2-végig
Bolyki főút 1-49.
Bolyki főút 2-22.
Bolyki Tamás utca
Búzás völgy
Gömöri utca
Kölcsey utca
Lehel vezér út 18-18/C.
Lehel vezér út 25- végig
Liszt Ferenc utca
Március 15. utca 39-végig
Március 15. utca 60-188.
Nagy Imre út 1-33.
Strand utca
Szabolcs köz
Szeder utca
Újváros tér 1/B.-végig
Zalai utca
Zrínyi Miklós út 1-végig
Zrínyi Miklós út 2-4.

2-végig

2-végig
1-49.
2-22.

18-18/C.
25-végig
39-végig
60-188.
1-33.

1/B.-végig
1-végig
2-4.

6. A 6. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 21.)
A
1.

Bethlen Gábor utca

28
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bocskai István utca
Cipó utca
Csákány utca
Csokonai utca
Építők útja
Füredi utca
Hajnóczy József utca
Iparvasút utca
Katona József út
Kolozsi István utca
Kosztolányi Dezső utca
Lomb utca
Martinovics Ignác út
Meggyes utca
Mikes Kelemen út
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Temető utca
Vár utca
Vasvár út
Vasvári Pál utca
Települési szintű, lakcím nélküli gyermekek

7. A 7. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Áchim András utca
Ady Endre utca
Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy Zsilinszky E. utca
Csontalma utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Gárdonyi Géza utca
Hársfa utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Hunyadi János utca
Istenmező utca
Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca
Lyukó völgy
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Mekcsey István út
Mekcsey István út
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály út
Puskin utca

B

1-29.
2-44.

29
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Rozsnyói út
Sümeg utca
Szemere utca
Szőlőkalja út
Szövetkezeti utca
Tábla út
Virág utca

8. A 8. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Barátság utca
Bolyki főút
Bolyki főút
Bornemissza út
Debreceni utca
Halász utca
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Nagy Imre út
Szent István utca
Szentsimon út
Újváros tér

B

24-végig
67-végig

35-végig
25-végig
4-végig

9. A 9. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 129.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ács utca
Akna utca
Arany János utca
Boróka utca
Csépány út
Cser utca
Deák út
Domb utca
Fenyő utca
Gubonnai út
Gyergyó utca
Győzelem út
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
Iskola utca
IV. Béla utca
Kisdobos utca
Lam út
Márton utca
Nád utca
Nagyvölgyi út

B

30
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Nyárjasalja utca
Nyírfa utca
Páfrány út
Pál gazda köz
Rendelő utca
Rózsadomb utca
Semmelweis utca
Somsály út
Somsályfő telep
Szép utca
Tölgyfa utca
Újtelepi utca
Vörösmarty utca
Zrinyi Miklós út

80-végig

3. melléklet a 8/2011. (IV: 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az I. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Akácos út
Alkotmány út
Álmos vezér utca
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Bánszállás telep
Bányász utca
Bartók Béla utca
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Csépány út
Csépány út
Csontalma utca
Dobó István utca
Előd vezér utca
Etele utca
Huba vezér utca
Istenmező utca
Ív út
Jánossza völgy
Kazinczy Ferenc utca
Kisamerika sor
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út

B

71-végig
92-végig

31
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Munkás út
Nagyamerika utca
Ond vezér utca
Őrs vezér utca
Révay utca
Sturmán utca
Taksony vezér utca
Táncsics telep
Tass vezér utca
Tétény vezér utca
Tinódi utca
Újtelep
Vajda János utca
Várkonyi út
Vas köz
Zsolt vezér utca

1-22.

2. A II. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bláthy Ottó utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Csákány utca
Cséti Ottó utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Fenyő utca
Gábor Áron utca
Gubonnai út
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kodály Zoltán utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca
Március 15. utca
Mészáros Lázár utca
Nagyvölgyi út
Nap utca
Nyár utca
Nyárjasalja utca
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Széchenyi István utca
Szigligeti utca
Thököly Imre utca

B

1-37.
2-58.

37-végig

32
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Vásárhelyi Pál utca
Vasvár út
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

3. A III. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

B

48-as út
Ady Endre utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Bolyai Farkas utca
Damjanich út
Egressy Gábor utca
Egyház völgy
Fráter György utca
József Attila utca
Kenderszer út
Körte völgy
Mogyorós völgy
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Pásztor utca
Pázmány út
Petőfi Sándor út
Rákóczi Ferenc utca
Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Sziklás tető
Szondi György utca
Toldi Miklós utca
Váci Mihály utca
Vadász utca

4. A IV. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Árpád vezér út
Baranyai utca
Barátság utca
Bolyki Tamás utca
Bornemissza út
Bulcsu utca

1-36.

33
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Búzás völgy
Géza utca
Gömöri utca
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Liszt Ferenc utca
Nagy Imre út
Strand utca
Szabolcs köz
Szeder utca
Szentsimon út
Újváros tér
Zalai utca

5. Az V. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Áchim András utca
Akna utca
Bolyki főút
Boróka utca
Center út
Cser utca
Deák út
Forrás utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Hársfa utca
Hunyadi János utca
Iskola utca
Jókai Mór utca
Kárpáti utca
Kisdobos utca
Kolozsi István utca
Kossuth Lajos utca
Kucsera Zoltán út
Kunt Ernő utca
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Nád utca
Nyírfa utca
Óvoda utca
Páfrány út
Puskin utca
Rendelő utca
Rózsadomb utca

B

34
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Rozsnyói út
Sajó utca
Susa út
Sümeg utca
Székely Bertalan utca
Szép utca
Tábla út
Temesvári utca
Tormás utca
Tóth Ede utca
Tölgyfa utca
Uraj út
Vár utca
Verne Gyula utca
Vörösmarty utca

6. A VI. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bethlen Gábor utca
Cipó utca
Csokonai utca
Dózsa György út
Építők útja
Gárdonyi Géza utca
Hajnóczy József utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Iparvasút utca
Katona József utca
Kőalja út
Lehel vezér út
Lyukó völgy
Március 15. utca
Március 15. utca
Martinovics Ignác út
Meggyes utca
Munkácsy Mihály út
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Roób József utca
Szemre utca
Szövetkezeti utca
Vasút utca
Vasvári Pál utca
Velence telep
Virág utca
Zrínyi Miklós út
Zrínyi Miklós út

B

39-végig
60-végig

1-28.
30-72.

35
7. A VII. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.

Ács utca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Arany János utca
Bibó István utca
Bocskai István utca
Csépány út 1-67.
Csépány út 2-86.
Cserdalápa utca
Debreceni út
Domb utca
Füredi utca
Gyergyó utca
Győzelem út
Halász utca
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
IV. Béla utca
Karu utca
Kiserdő alja
Kosztolányi Dezső utca
Kölcsey utca
Lam út
Lomb utca
Márton utca
Mikes Kelemen út
Mosonyi Mihály utca
Pál gazda köz
Semmelweis utca
Somsály út
Somsályfő telep
Szabó Lőrinc utca
Szent István utca
Szőlőkalja út
Temető utca
Új telep
Újtelepi utca
Zrínyi út

B

23-végig
74-végig

8. I. iskolafogászat (Székhely: 3600 Ózd, Bem út 8.)

1.
2.
3.
4.

A
Oktatási intézmény neve
Sajóvárkonyi ÁMK
Újváros Téri Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Bem Úti Általános Iskola

B
Oktatási intézmény címe
3600 Ózd, Mekcsey I. út 205.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Petőfi S. út 18-20.
3600 Ózd, Bem út 8.
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9. II. iskolafogászat (Székhely: 3600 Ózd, Bem út 8.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Oktatási intézmény neve
Árpád Vezér ÁMK
Bolyki Tamás Általános Iskola
Apáczai Csere János Általános Iskola
Csépány-Somsály ÁMK
Vasvár Úti Általános Iskola
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és

B
Oktatási intézmény címe
3600 Ózd, Árpád v. út 13.
3600 Ózd, Bolyki T. utca 42.
3600 Ózd, Kőalja út 149.
3661 Ózd, Csépány út 117.
3600 Ózd, Vasvár út 37/A.
3600 Ózd, 48-as út 26.

4. melléklet a 8/2011. (IV: 22.) önkormányzati rendelethez
1.1. Az I. védőnői körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépányi út 128.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A

B

Ács utca
Arany János utca
Csépány út
Domb utca
Fenyő utca
Gubonna út
Gyergyó utca
Győzelem út
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
IV. Béla utca
Lam út
Márton utca
Nád utca
Nagyvölgyi út
Nyárjasalja utca
Pál gazda köz
Semmelweis utca
Újtelepi utca
Zrínyi Miklós út
Zrínyi Miklós út

29-től végig
80-tól végig

1.2. Az I. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ
(Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 117.)
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2.1. Az II. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

48-as út
Ady Endre utca
Bányász utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bem utca
Cserdalápa utca
Egyház völgy
József Attila út
Karu utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenderszer út
Mogyorós völgy
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Révay utca
Sturmán utca
Szabó Lőrinc utca
Szondi György utca
Toldi Miklós utca

2.2. A II. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Bem Úti Általános Iskola és Óvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Bem út 8.)

3.1. A III. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

B

Árpád vezér út.
Bibó István utca
Bolyki főút
Lehel vezér út
Lehel vezér út
Lehel vezér út
Szabolcs köz
Zrínyi Miklós út

2-34.
2, 4, 6, 8.
1-37-ig
6.
26-35.
18, 25, 27.
2.,4.

3.2. A III. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
1.
2.

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
(Székhely: 3600 Ózd, 48-as út 6.)
Árpád Vezér Úti Tagóvoda

38
(Székhely: 3600 Ózd, Árpád v. út 13.)
4.1. A IV. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A

B

Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Füredi utca
Iparvasút utca
Lomb utca
Meggyes utca
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Vasvár út
Vasvár út

2-végig
9-27.

4.2. A IV. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
1.

Vasvár Úti Általános Iskola alsó tagozat
(Székhely: 3600 Ózd, Vasvár út 37/A.)
Városközponti Napköziotthonos Óvoda Nemzetőr Úti Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr út 18.)

2.

5.1. Az V. védőnői körzet (Székhely 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

B

Árpád vezér út
Bulcsu utca
Géza utca
Géza utca
Kucsera Zoltán út
Lehel vezér út
Zrínyi Miklós út
Zrínyi Miklós út

1-23-ig
1-15-ig
2-12-ig
1-9-ig
1-27-ig
6-80-ig

5.2. Az V. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
(Székhely: 3600 Ózd, Árpád v. út 13.)

6.1. A VI. védőnői körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 128.)
A
1.
2.
3.

Akna utca
Boróka utca
Cser utca

39
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Deák út
Iskola utca
Kisdobos utca
Nyírfa utca
Páfrány út
Rendelő utca
Rózsadomb utca
Somsályfő telep
Somsály út
Szép utca
Tölgyfa utca
Vörösmarty utca

6.2. A VI. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
1.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Székhely: 3600 Ózd, Bem út 14.)
Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Somsályi Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Somsály út 15.)

2.

7.1. A VII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bercsényi Miklós utca
Bólyai Farkas utca
Damjanich út
Egressy Gábor utca
Fráter György utca
Körte völgy
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Vadász utca
Vasút utca
Velence telep

7.2. A VII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Damjanich Úti Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Damjanich út 3.)

8.1. A VIII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)

40

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B

Bánszállás telep
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Előd vezér utca
Etele utca
Kistó utca
Kond vezér utca
Mekcsey István út
Mekcsey István út
Ond vezér utca
Taksony vezér utca
Tass vezér utca
Tinódi utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca

31-től végig
8-végig

8.2. A VIII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Bánszállási Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Bánszállás telep 30.)
Mekcsey Úti Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey I. út 36.)

2.

9.1. A IX. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Achim András utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Gárdonyi Géza utca
Hársfa utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca
Kőalja út
Lyukó völgy
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály út
Pásztor utca
Puskin utca
Rozsnyói út
Sümeg utca
Szemere utca
Sziklás tető
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22.
23.
24.
25.

Szőlőkalja út
Szövetkezeti utca
Tábla út
Virág utca

9.2. A IX. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

A
1.

Virág Úti Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Virág út 27.)

10.1. A X. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B

Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Csontalma utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Istenmező utca
Mekcsey István út
Mekcsey István út.
Rombauer Tivadar tér

1-29-ig
2.,4.,6.

10.2. A X. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Alkotmány Úti Óvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 2.)
Árpád Vezér Úti Szakképző Iskola
(Székhely: 3600 Ózd, Árpád v. út 13.)

2.

11.1. A XI. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6. )
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baranyai utca
Bolyki főút
Bolyki főút
Bolyki T. utca
Búzás völgy
Gömöri utca
Kölcsey utca
Liszt Ferenc utca
Március 15. utca
Március 15. utca

B

0-22-ig
39-69-ig

41-végig
58-végig
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11.
12.
13.
14.
15.

Nagy Imre út
Strand utca
Szeder utca
Újváros tér
Zalai utca

1-33.

1-3.

11.2. A XI. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Bolyki Tamás Általános Iskola
(Székhely: 3600 Ózd, Bolyki T. utca 42.)

12.1. A XII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B

Álmos vezér utca
Berkenye utca
Center út
Dobó István utca
Dózsa György út
Forrás utca
Huba vezér utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Őrs vezér utca
Sajó utca
Tétény vezér utca
Tóth Ede utca

1.

12.2. A XII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Tétény Úti Tagóvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Tétény v. utca 1.)
13.1. A XIII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Árpád vezér út
Bibó István utca
Bolyki főút
Géza utca
Géza utca
Lehel vezér út
Lehel vezér út
Szent István utca
Szent István utca

B
25-végig
1-9/B.
51-65-ig
14-16-ig
17-21-ig
11-23-ig
8-16-ig
1-11-ig
2-végig
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13.2. A XIII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
1.

Apáczai Csere János Általános Iskola
(Székhely: 3600 Ózd, Kőalja út 149.)
József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 7. és 8. évfolyam
(Székhely: 3600 Ózd, Bem út 14.)

2.

14.1. A XIV. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

B

Cipó utca
Csákány utca
Csokonai utca
Építők útja
Hajnóczy József utca
Katona József út
Kolozsi István utca
Kosztolányi Dezső utca
Martinovics Ignác út
Mikes Kelemen út
Temető utca
Vár utca
Vasvár út
Vasvári Pál utca

29-végig

14.2. A XIV. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
1.

Vasvár Úti Általános Iskola felső tagozata,
(Székhely: 3600 Ózd, Vasvár út 37/A.)
Városközponti Napköziotthonos Óvoda Katona József Úti Óvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Katona J. út 7.)

2.

15.1. A XV. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6. )

1.
2.
3.
4.
5.

A

B

Bolyki főút
Bolyki főút
Nagy Imre út
Szent István utca
Újváros tér

71-109-ig
24-50-ig
35-41-ig
25-41-ig
4-végig

15.2. A XV. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
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A
1.

Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Általános Iskola
(Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey I. út 205.)

16.1. A XVI. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bláthy Ottó utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Gábor Áron utca
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kárpáti utca
Kodály Zoltán utca
Kunt Ernő utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca
Március 15. utca
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Nap utca
Nyár utca
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Roób József utca
Susa út
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szigligeti utca
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Tormás utca
Uraj út
Vásárhelyi Pál utca
Verne Gyula utca
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

16.2. A XVI. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

B

2-56-ig
1-41-ig
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A
1.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Petőfi S. út 18-20.)

17.1. A XVII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B

Barátság utca
Bocskai telep
Bolyki főút
Bolyki főút
Bornemissza út
Debreceni utca
Halász utca
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Szentsimon út

111-végig
52-végig

17.2. A XVII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
1.

Újváros Téri Általános Iskola
(Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 1.)
Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda
(Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 2.)

2.

18.1. A XVIII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ív út
Kisamerika sor
Kiserdő alja
Munkás út
Nagyamerika utca
Óvoda utca
Táncsics telep
Új telep
Váci Mihály utca
Vajda János utca

18.2. A XVIII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
1.

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
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Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(Székhely: 3600 Ózd, 48-as út 26.)
-.-.-

2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról
Dr. Bélteczki János elmondja, hogy az Egészségügyi és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.

Szociális Bizottság

Vitális István ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésén tárgyalta a rendeletet, és azt egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag
rendeletet:

megalkotja az alábbi

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és
térítési díjáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által
nyújtott
a) étkeztetés vonatkozásában Ózd település
b)
házi segítségnyújtás vonatkozásában Borsodbóta, Domaháza, Farkaslyuk,
Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Sajónémeti, Uppony település
c)
családsegítés vonatkozásában Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely,
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Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
d)
szenvedélybetegek közösségi ellátása vonatkozásában Borsodnádasd,
Járdánháza, Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Farkaslyuk, Ózd
település
e)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Ózd település
f)
szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Borsodbóta, Borsodnádasd,
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza,
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
g)
támogató szolgáltatás vonatkozásában Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy,
Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor,
Királd, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti település
h)
idősek nappali ellátása vonatkozásában Borsodbóta, Borsodnádasd,
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza,
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
i)
idősek otthona vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy,
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Királd, Kissikátor,
Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
j)
nappali melegedő vonatkozásában Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd,
Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány,
Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor,
Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd,
Sáta, Serényfalva, Uppony település
k)
éjjeli menedékhely vonatkozásában Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd,
Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány,
Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor,
Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd,
Sáta, Serényfalva, Uppony település
l)
átmeneti szállás vonatkozásában az Ózdi kistérség Arló, Bánréve, Borsodbóta,
Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd,
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki,
Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony település
közigazgatási területén élőkre.
2. A szociális ellátások formái
3. § A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális
alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) szenvedélybetegek közösségi ellátása,
f) támogató szolgáltatás, amit a Támogató szolgálat biztosít,
g) nappali ellátás, amit
ga) a Bolyky Tamás úti Idősek Klubja,
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gb) a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye,
gc) a Nappali Melegedő intézményi egysége nyújt.
4. § A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szakosított ellátási
formák:
a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
aa) az Éjjeli Menedékhely,
ab) az Átmeneti Szállás;
b) tartós elhelyezés keretében ápolást, gondozást nyújtó intézmény
ba) a Szent István úti egység,
bb) a Szabolcs közi egység,
bc) a Bulcsú úti egység.
3. A szociális ellátások igénybevétele
5. § A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelem benyújtására a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM
rendelet 3. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
6. § Az intézményi jogviszonyt a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjének (a továbbiakban: intézményvezető) intézkedése keletkezteti.
7. § Abban az esetben, ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az
intézményvezető döntését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi
Osztályához (a továbbiakban: Szociális és Egészségügyi Osztály) benyújtott, de Ózd
Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsához címzett
fellebbezéssel élhet.
4. Az intézményi jogviszony megszüntetése
8. § Az igénybe vevő intézményi jogviszonyát meg kell szüntetni, ha kéthavi személyi
térítési díjfizetési kötelezettségének – az intézményvezető felszólítása ellenére – nem tesz
eleget.
9. § Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése szünteti meg.
10. § Abban az esetben, ha az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve
törvényes képviselője vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a Szociális és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási
Tanácsához címzett fellebbezéssel élhet.
5. Az étkeztetés igénybevétele
11. § Az étkeztetést csak szociálisan rászorult személy veheti igénybe.
12. § Szociálisan rászorult
a) az ötvenedik életévét betöltött,
b) a megromlott egészségi állapotú,
c) a fogyatékos,
d) a pszichiátriai beteg,
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e) a szenvedélybeteg,
f) a hajléktalan,
g) a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe vagy
h) a kedvezőtlenül megváltozott életkörülmények közé került
személy.
II. Fejezet
Térítési díjak
6. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítési díja
13. § Az étkeztetés igénybe vétele esetében
1. Számított intézményi térítési díj:
1.1. az ebéd elvitelével
1.2. az ebéd lakásra szállítással
2. megállapított intézményi térítési díj:
2.1. az ebéd elvitelével
2.2.az ebéd lakásra szállítással
14. § A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díja:
1. Számított intézményi térítési díj
Ft/óra
2. Megállapított intézményi térítési díj
15. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1. szociálisan rászorult személy esetén
1.1. számított intézményi térítési díj:
1.2. megállapított intézményi térítési díj:
2. szociálisan nem rászorult személy esetén
16. § A Támogató szolgálat igénybevételének térítési díja:
1. Személyi segítő szolgálat térítési díja
1.1. szociálisan rászorult személy esetében
1.1.1. számított intézményi térítési díj
1.1.2. megállapított intézményi térítési díj
1.2. szociálisan nem rászorult személy esetében
2. Szállító szolgálat térítési díja
2.1. szociálisan rászorult személy esetében
2.1.1. számított intézményi térítési díj:
2.1.2. megállapított intézményi térítési díj:
2.2. szociálisan nem rászorult személy esetében
17. § A szenvedélybetegek nappali intézménye
1. Számított intézményi térítési díj:
2. Megállapított intézményi térítési díj:
18. § A Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
1. számított intézményi térítési díj:
2. megállapított intézményi térítési díj:

232,- Ft/nap
426,- Ft/nap
230,- Ft/ebéd
420,- Ft/ebéd
82,80,- Ft/óra

110,- Ft/nap
110,- Ft/nap
270,- Ft/nap

767,- Ft/óra,
180,- Ft/óra
770,- Ft/óra;

153,- Ft/km,
50,- Ft/km
155,- Ft/km;
- 339,- Ft/nap
térítésmentes
1.243,- Ft/nap
térítésmentes
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7. Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások térítési díja
19. § Idősek otthona szolgáltatásainak térítési díja:
1. Szent István úti egység esetében
1.1. számított napi intézményi térítési díj
1.1.1. számított havi intézményi térítési díj
1.2. megállapított napi intézményi térítési díj
1.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj
2. Szabolcs közi egység esetében
2.1. számított napi intézményi térítési díj
2.1.2. számított havi intézményi térítési díj
2.2. megállapított napi intézményi térítési díj
2.2. megállapított havi intézményi térítési díj
3. Bulcsú úti egység esetében
3.1. számított napi intézményi térítési díj
3.1.1. számított havi intézményi térítési díj
3.2. Megállapított napi intézményi térítési díj
3.2.1. Megállapított havi intézményi térítési díj
20. § Átmeneti Szállás szolgáltatásainak térítési díja:
4.1.számított napi intézményi térítési díj
4.1.1. számított havi intézményi térítési díj
4.2. megállapított napi intézményi térítési díj
4.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj

3.889,- Ft/nap,
116.670,- Ft/hó
2.600,- Ft/nap
78.000,- Ft/hó
2.948,- Ft/nap,
88.440,- Ft/hó
2.600,- Ft/nap
78.000,- Ft/hó
2.552,- Ft/nap,
76.560,- Ft/hó
2.500,- Ft/nap
75.000,- Ft/hó
617,- Ft/nap
18.510,- Ft/hó
350,- Ft/nap
10.500,- Ft/hó

21. § Az alapfeladatokon túl nyújtott szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett
programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek által igénybe
vett egyes intézményi szolgáltatásokért az igénybevevőnek önköltséget meghaladó
mértékű térítési díjat kell megfizetnie, amelynek eseteit, mértékét és megfizetésének
módját az intézményi egységek Házirendje tartalmazza.
8. A személyi térítési díj megállapítása és megfizetése
22. § A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg.
23. § A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt
létesítő megállapodás tartalmazza.
24. § Abban az esetben, ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj
összegével a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az
intézményvezető döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
Szociális és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához
címzett fellebbezéssel lehet élni.
9. A térítési díjkedvezmény és díjmentesség
25. § Térítési díjkedvezmény, díjmentesség iránt benyújtott kérelemről az
intézményvezető dönt.
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26. § Az intézményvezető a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési
díjkedvezményt, vagy díjmentességet adhat abban az esetben, ha a kötelezett
életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen ha
a)
elemi kárt szenvedett,
b)
bűncselekménnyel jelentősen megkárosították,
c)
lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,
d)
egészségében állapotrosszabbodás következett be, vagy
e)
családi körülményeiben változás állt be,
amely miatt az ellátott a személyi térítési díjat részben vagy egészben átmenetileg nem
tudja megfizetni.
27. § Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb hat hónap időtartamra
adható.
28. § Abban az esetben, ha a térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség
megállapításával a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az
intézményvezető döntése ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális
és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához címzett
fellebbezéssel lehet élni.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 13-28. §-ok 2011. május 1-jén lépnek hatályba.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.3.) napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
Fazekas Zoltán a rendeletben az alábbi módosítást javasolja: az 5. § (3) bekezdése
törlésre kerül, ennek megfelelően a következő bekezdések sorszámozása eggyel
csökken, és az eredetileg (7) bekezdésben, amely (6) bekezdésre módosul, a
hivatkozás az (5) bekezdésre irányul.
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Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és az elhangzott módosítást figyelembe véve egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Vitális István ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és az
elhangzott módosítással együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendeletről az elhangzott módosítással együtt.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag
rendeletet:

megalkotja az alábbi

Ózd Város Önkormányzata
Képviselő testületének
10/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
(továbbiakban: tvr) 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tvr. 2. §
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Ózd város közigazgatási területén történő házasságkötésekkel és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásokra (továbbiakban
együtt: anyakönyvi esemény), és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe
vevőkre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a hivatali
munkaideje alatt a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése során jogszabályban rögzített eljárása és szövege.
(2) Hivatali helyiség: az Ózd Városi Polgármesteri Hivatala Ózd, Városház tér 1.
szám alatti helyisége, melyben kizárólag alapszolgáltatás nyújtható, valamint az
Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti házasságkötő terem.
(3) Hivatali munkaidő: Ózd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.
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(4) Többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli vagy
hivatali munkaidőn túli, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése során jogszabályban rögzített eljárása és szövege, továbbá az
anyakönyvvezető közreműködésével megtartott anyakönyvi esemény
társadalmi megünneplése.

3. A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény
3. §
(1) Hivatali munkaidőben anyakönyvi esemény kedden és csütörtökön 13:0015:30 óra között bonyolítható.
(2) Az Ózd, Városház tér 1. szám alatti hivatali helyiségben kizárólag hivatali
munkaidőben történhet anyakönyvi esemény, amely lebonyolítása díjmentes.
4. A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
események
4.§
(1) Az Ózd, Petőfi tér 1. sz. alatti házasságkötő teremben hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 6.500 Ft + ÁFA díjat kell fizetni.
(2) Munkaszüneti napon és vasárnap anyakönyvi esemény nem engedélyezhető
(3) Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos többletszolgáltatások biztosítása az
Ózdi Művelődési Intézmények (továbbiakban: ÓMI) Família Szolgálat
közreműködésével történik.
5. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események
5. §
(1) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül is megtartható. Az
erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A
kérelmet a jegyző bírálja el.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor
engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, a személyes
adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása
előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín
anyakönyvi esemény lebonyolítására való alkalmasságáról.
(3)Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
lebonyolításában kizárólag hivatali munkaidőn túl működhet közre.
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel
előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.
(5) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események
lebonyolításában történő közreműködéséért az önkormányzat részére 20.000 Ft
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+ ÁFA díjat kell fizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre
rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen,
ha a házasuló közeli halállal fenyegető állapota, mozgáskorlátozottsága,
egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítést jelentene az
anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.
6. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
6. §
(1) Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezető minden
év január 15. napjáig írásban nyilatkozik, hogy az adott naptári évben a hivatali
munkaidőn kívül történő közreműködése ellentételezéseként a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 40. § (2) vagy (3) bekezdésében
meghatározott szabadidő kiadását kéri-e.
(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat szerint a
szabadidő helyett pénzbeli díjazásra tart igényt, úgy az anyakönyvvezetőt
anyakönyvi eseményenként – az 5. § (6) bekezdésben foglalt eset kivételével –
az alábbi összegű díjazás illeti meg:
a) hivatali helyiségben munkaidőn túl lefolytatott anyakönyvi eseményen
való közreműködésért eseményenként bruttó 5.000,- forint,
b) hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl lefolytatott anyakönyvi
eseményen való közreműködésért eseményenként bruttó 10.000 forint.
(3) Amennyiben az anyakönyvvezető az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában az
elvégzett munkája ellentételezéseként a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidőt választja, úgy azt az anyakönyvi esemény
időpontját követő héten, indokolt esetben legkésőbb az azt követő héten kell
számára kiadni.
7. Szolgáltatási díj megfizetése
7. §
(1) A 4. § (1) bekezdésében, valamint az 5. § (6) bekezdésében meghatározott díjat
Ózd Város
Önkormányzata
költségvetési elszámolási
számlájára
készpénzátutalási megbízáson kell befizetni, melyet az anyakönyvvezető a
házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
irányuló szándék bejelentésekor ad át a szolgáltatást igénybe venni kívánóknak.
(2) Az anyakönyvvezető az e rendeletben meghatározott összegű szolgáltatási díj
befizetésének igazolását követően tűzi ki az anyakönyvi eseményt. A
feladóvevény fénymásolatát az alapirathoz csatolja.
(3) A szolgáltatási díj megfizetéséről a szolgáltatást igénybe vevők részére a
Polgármesteri Hivatal számlát állít ki.
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(4) A szolgáltatási díj tartalmazza az anyakönyvvezetők részére járó díjazás
összegét.
(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező
részére az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya visszautalja.
(6) A többletszolgáltatások iránti igényt az ÓMI Família Szolgálatnál kell
bejelenteni, a szolgáltatási díjat az ÓMI Família Szolgálat részére kell
megfizetni.
8. Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit
a hatálybalépést követően bejelentett
anyakönyvi
eseményekre kell alkalmazni.
(3) A 6. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot e rendelet hatálybalépésének
évében legkésőbb 2011. május 15-ig kell megtennie az anyakönyvvezetőnek.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-..-.4.) napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta a
rendeletet és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Vitális István ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra
javasolja a rendeletet. A rendelet nem tartalmaz inflációt meghaladó díjemelést.
Egyúttal felhívja a társaság új szolgáltatásaira a figyelmet, nevezetesen, hogy tavaly
ősztől a lakosság igénybe vehet különböző szolgáltatásokat, mint pld. a sírmosás,
sírköves vállalkozók bérelhetnek a temetők területén zöld területet reklámozás
céljából. Ez a szolgáltatás bővítés egybevág az önkormányzat azon elvárásával, hogy a
cégektől kreativitást, illetve újításokat várnak el. Az újítások arra irányulnak, hogy a
gazdasági válság okozta nehézségeket nem kizárólag a lakosságot sújtó díjemeléssel,
hanem egyéb más tevékenységgel próbálják korrigálni.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag
rendeletet:

megalkotja az alábbi

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 40. §
(5) bekezdése által biztosított véleményezési jogkörben eljáró BAZ. Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3.§
Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet a 11/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 8/2001. (IV.02.) önkormányzati rendelethez

I.

Ózd-Gyári temető

Temetési helyek megváltási díjtételei és
temető parcellázási vázlat
Megnevezés

Ft

I.o. sírhely egyes (25 év)

17.204

I.o. sírhely kettes (25év)

25.491

II.o. sírhely egyes (25 év)

14.588

II.o. sírhely kettes (25 év)

21.713

III.o. sírhely egyes (25 év)

13.128

III.o sírhely kettes (25 év)

19.368

IV.o. sírhely egyes (25 év)

6.084

IV.o. sírhely kettes (25 év)

8.259

Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év)

3.815

Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év)

2.994

Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év)

8.711

Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év)

14.596

Urnafülke – 12 férőhelyes új típusú műgyantakötésű falban (10 év)

48.637

Kolumbárium – kis kettes, új típusú, műgyantakötésű urnafalban (10 év)

53.040

Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év)

18.303

Sírbolt (60 év)Ft/m2

15.013

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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I I.

Ózd-Bolyki temető

Temetési helyek megváltási díjtételei és
temető parcellázási vázlat
Megnevezés

Ft

I.o. sírhely egyes (25 év)

17.204

I.o. sírhely kettes (25év)

25.491

II.o. sírhely egyes (25 év)

14.588

II.o. sírhely kettes (25 év)

21.713

III.o. sírhely egyes (25 év)

13.128

III.o sírhely kettes (25 év)

19.368

IV.o. sírhely egyes (25 év)

6.084

IV.o. sírhely kettes (25 év)

8.259

Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év)

3.815

Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év)

2.994

Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év)

8.711

Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év)

14.596

Urnafülke – 12 férőhelyes új típusú műgyantakötésű falban (10 év)

48.637

Urnafülke – 32 férőhelyes új típusú műgyantakötésű urnafalban (10 év)

41.245

Kolumbárium – nagy kettes, új típusú, műgyantakötésű (10 év)

53.040

Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év)

18.303

Sírbolt (60 év) Ft/m2

15.013

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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I I I.

Ózd-Táblai temető (régi)

Temetési helyek megváltási díjtételei és
temető parcellázási vázlat
Megnevezés

Ft

II.o. sírhely egyes (25 év)

14.588

II.o. sírhely kettes (25 év)

21.713

III.o. sírhely egyes (25 év)

13.128

III.o sírhely kettes (25 év)

19.368

Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év)

3.815

Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év)

2.994

Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év)

8.711

Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év)

18.303

Sírbolt (60 év) Ft/m2

15.013

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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I V. Ózd-Táblai új temetőrész
Temetési helyek megváltási díjtételei és
temető parcellázási vázlat

Megnevezés

Ft

I.o. sírhely egyes –új temetőrész (25 év)

33.027

I.o. sírhely kettes – új temetőrész (25év)

47.323

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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V. Egyéb temetők
Ózd-Center, -Bánszállás, - Somsály
Temetési helyek megváltási díjtételei
Megnevezés

Ft

Sírhely egyes (25 év)

7.172

Sírhely kettes (25 év)

10.048

Gyermek sírhely – 10 éven alul (25 év)

2.994

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”
2. melléklet a 11/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 8/2001. (IV.02.) önkormányzati rendelethez
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temető fenntartási hozzájárulás díja
A díj mértéke alkalmanként (temetési helyenként)

1.154

Sírkeret építési rajz

2.272

Építési anyagok tárolási díja

2.000

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók fizetendő díjai
TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLATI DÍJ
Ravatalozó használati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben)

10.552

Ravatalozó-kellékhasználati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben)

7.940

Ravatalozó és kellékhasználati díj (egyéb temetőben)

6.110

Hűtési díj Ft/nap

2.621

ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
Temetési hely nyilvántartás – ügyintézés

2.708

Sírásás, hantolás /új sír esetén/

20.708

Sírhelynyitás, hantolás

16.461
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Sírhelynyitás, hantolás /gyermeksír/

7.418

Sírhelynyitás, hantolás /urnás temetésnél/

6.547

Fedlap levétele és visszahelyezése /egyes/

5.761

Fedlap levétele és visszahelyezése /kettes/

6.983

Visszamaradt föld elhordása /keretes/

3.058

Visszamaradt föld elhordása /fedlapos/

4.802

Exhumálás

28.144

Exhumálás ua. sírból / elhunyt

11.250

Sírmélyítés rátemetéskor (25 év után)

15.680

Halott átvétel (felügyelettel, kellékmegőrzéssel)

2.621

Halott kiadás (felügyelettel, kellékmegőrzéssel)

2.621

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

5.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Vitális István javasolja az előterjesztés általános indoklásában a következő
módosítást: Az általános indokolás első bekezdésének utolsó mondata a
következőképpen ér véget: „……2011. április 1-től az Ózdinvest Kft-hez került volna,
időközben azonban az átszervezéshez kapcsolódó, az Ózdi Sportcentrum Nonprofit
Kft. Ózdszolg Nonprofit Kft-be történő beolvadásával összefüggő közzététel, illetve
Cégbírósági eljárás elhúzódása miatt a lakásgazdálkodási feladatok átadására csak
2011. június 1-től kerülhet sor.” Ezzel a módosítást kéri figyelembe venni a rendelet
indokolását.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a rendeletet
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán elmondja, hogy az előterjesztés indoklási részét érinti a javasolt
módosítás, így azt nem kell megszavazni. Kéri, szavazzanak a rendelettel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IV. 22.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról
szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 3. § (1) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti
díjáról szóló 19/2004. (IV.15) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5.
§-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan nem
létesíthet sem bérleti, sem albérleti jogviszonyt az olyan természetes személy,
akinek korábbi vagy jelenlegi bérleti jogviszonyából tartozása áll fenn az
ingatlanok kezelője, üzemeltetője felé, vagy olyan gazdasági társaságban van
bármilyen érdekeltsége, amelynek korábbi vagy jelenlegi bérleti jogviszonyából
tartozása áll fenn az ingatlanok kezelője, üzemeltetője felé.”
2. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak
fenn, a bérbeadó a lakásban visszamaradó társbérlő(k) lakásbérleti szerződését
köteles a társbérlet megszűnése napján 15 napos határidővel felmondani.”

3. §
A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. §
(1) Önkormányzati helyiséget bérbe adni – e rendeletben rögzített kivétellel – csak
előzetes pályázati hirdetmény alapján, határozatlan időre lehet. A pályázati
hirdetményt a bérbeadó köteles a saját honlapján megjelentetni és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra közzé tenni.
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(2)

Az önkormányzat közérdekű önkormányzati célból jogosult helyiségre
pályáztatás nélkül bérlőt jelölni, és a bérleti díjat valamint a bérleti jogviszonyra
vonatkozó szabályokat a rendeletben foglaltaktól eltérően megállapítani. A
kedvezményes bérbeadás anyagi vonzatát az önkormányzat viseli.

(3)

A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a helyiség címét, alapterületét, a helyiségekben gyakorolható
tevékenységeket,
b) a pályázati biztosíték mértékét,
c) a bérlet jogviszony időtartamát,
d) az induló havi bérleti díj összegét,
e) a pályázati adatlap benyújtásának és a pályázati biztosíték befizetésének
kötelezettségéről szóló értesítést,
f) a pályázatok bontásának helyét és időpontját,
g) az óvadék összegét,
h) a pályázat postai feladásának határidejét,
i) a pályázat elnyerésének egyéb feltételeit.

(4) A pályázónak – abban az esetben, ha nem magánszemély – a pályázati
kérelemhez csatolni kell a vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés és
aláírási címpéldány, egyéb szervezetek esetén a bírósági nyilvántartásba vételről
szóló okirat másolatát, valamint igazolást arról, hogy köztartozása nincs.
(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.
(6)

A pályázat nyertesének visszalépése esetén a bérleti szerződés megkötését a
soron következő legkedvezőbb ajánlatot tett pályázónak kell felajánlani. Ha a
pályázó ezzel a jogával nem kíván élni, újabb pályázatot kell kiírni.

(7) A határozott időre megkötött szerződés a lejártát követően határozatlan időtartamú
szerződéssé alakítható, amennyiben a bérlőnek a helyiségbérleti jogviszonyával
összefüggő tartozása vagy egyéb közüzemi díj tartozása nincs.
(8) Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú ingatlanokra vonatkozóan
nem létesíthet sem bérleti, sem albérleti jogviszonyt az olyan természetes
személy, jogi személy, vagy egyéni vállalkozó, akinek korábbi vagy jelenlegi
bérleti jogviszonyából tartozása áll fenn az ingatlanok kezelője, üzemeltetője
felé, vagy olyan gazdasági társaságban van érdekeltsége, amelynek korábbi vagy
jelenlegi bérleti jogviszonyából tartozása áll fel az ingatlanok kezelője,
üzemeltetője felé.”
4. §
A Rendelet 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a) Az óvadék, valamint a korábban befizetett igénybevételi díj kizárólag a bérleti
jogviszony megszűnésekor használható fel, a helyiség rendeltetésszerű
használatra alkalmassá tételére, a bérleti díj és a közüzemi díj tartozás
beszámítására.”
5. §
A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díja:
a) összkomfortos lakás esetén:
198,- Ft/hó/m2
b) komfortos lakás esetén:
170,- Ft/hó/m2
c) félkomfortos lakás esetén:
88,- Ft/hó/m2
d) komfort nélküli lakás esetén:
55,- Ft/hó/m2”
6. §
A Rendelet 45. § (2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő, pályázati eljárással, szolgálati lakásként,
illetve bérlőkiválasztási jog alapján bérbe adott lakások bérleti díja:
a) összkomfortos lakás esetén:
326,- Ft/hó/m2
b) komfortos lakás esetén:
280,- Ft/hó/m2
c) félkomfortos lakás esetén:
143,- Ft/hó/m2
d) komfort nélküli lakás esetén:
90,- Ft/hó/m2
(3) A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében létesített, pályázati eljárás útján bérbe
adott, költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja:
Ózd, 48-as út 5-7. szám:
426,- Ft/hó/m2
Ózd, Bartók Béla út 2. szám:
439,- Ft/hó/m2”
7. §
A Rendelet 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Egyéni vállalkozónak a pályázathoz csatolni kell az (1) bekezdésben
felsoroltakon túlmenően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által – a pályázó által tett
előző évi adóbevallás alapján – kiállított jövedelemigazolást.”
8. §
A Rendelet 54/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A piaci alapon és a költségalapon meghatározott lakbérű bérbeadás esetén a
bérlőnek a bérleti szerződés megkötésekor a bérbeadó részére óvadékot kell
szolgáltatnia. Az óvadék, valamint a korábban befizetett lakáshasználat díj
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felhasználása kizárólag a bérleti jogviszony megszűnésekor történhet meg a lakás
rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére, a lakbértartozás és a közüzemi
díj tartozás beszámítására.”
9. §
A Rendelet 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. §
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és az ezekhez tartozó területek bérbeadó
jogait a Képviselő-testület által megbízott üzemeltető, bérbeadó ÓZDINVEST Kft.
gyakorolja.”
10. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
11. §
(1) Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 37. § (2) bekezdése és 54/A. § (2) bekezdése.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet
a 12/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati bérlakások alaplakbérén felül nyújtott különszolgáltatások díjai:
1.) Beépített bútorhasználat:
Beépített szekrény 1 m3/hó
Konyhaszekrény db/hó:
- 3 részes
- 2 részes (mosogatóval)
Levelesláda használat Ft/lakás/hó
Kaputelefon díja Ft/lakás/hó
Víz- és csatornadíj felosztásának díja Ft/lakás/hó
Közös tulajdonú részek takarítása Ft/lakás/hó

58,- Ft
76,- Ft
58,- Ft
38,- Ft
58,- Ft
233,- Ft
963,- Ft

2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője (használója) 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.) A bérlő a társasházak által megállapított, a közös tulajdonú helyiségek,
épületrészek után fizetendő üzemeltetési költség 60 %-át köteles a bérbeadó
részére megfizetni.
b.) A Bolyki Tamás út 15. szám alatti épület közszolgáltatási díja (lépcsőház világítás,
fűtés): 130,- Ft/m2/hó
5.) A fizetendő különszolgáltatási díj összege legalább 125,- Ft, legfeljebb 6.875,Ft/hó/lakás között lehet az épület felszereltségétől függően.
6.) A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségéből eredő
vízdíj különbözet felosztása:
a.) Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik hitelesített alvízmérő
órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet a fogyasztás
arányában kerül felosztásra.
b.) 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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6.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről
Vitális István kiegészítésként elmondja, hogy 700 M Ft-os induló költségvetési hiányt
2010. év végére 413 M Ft-ra sikerült mérsékelni. Megállapítható, hogy a 2010-es évet
minden nehézség ellenére súlyos finanszírozási probléma nélkül sikerült zárni. A város
költségvetését számos hitelek terhelik, egyrészt a 3 milliárdos kötvénynél kb. 4
milliárdos törlesztéssel kell számolni. Nehezíti a működést, hogy a hosszú lejáratú
hitel állománya közel 4,5 milliárd Ft, ezt tovább tetézi az egy éven belüli
hitelállomány, amely 1,143 milliárd Ft. A jelzett hitelállomány igen komoly kihívást
fog jelenteni a 2011-es és a közeljövő éveire. Kiemeli, hogy a bevételek 100,2 %-on
teljesültek, sikerült az előirányzathoz képest többlet-bevételt elérni. A tervezett
kiadásokhoz képest mérséklés történt, 90,6 %-on teljesült a kiadási oldal. Mindezekkel
együtt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek
a rendeletet.
Fürjes Pál polgármester visszaérkezett az ülésterembe.
Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a rendeletet
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Bélteczki János ismerteti, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a rendeletet
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az
alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
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a) költségvetési bevételei teljesítését
b) költségvetési kiadásai teljesítését
c) költségvetési bevételei és kiadásai
teljesítésének különbözetét

9 568 583 E Ft-ban
8 155 843 E Ft-ban
1 412 740 E Ft-ban

d) finanszírozási bevételei teljesítését
e) finanszírozási kiadásai teljesítését
f) finanszírozási műveletek eredményét
g) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételei teljesítését
h) átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásai teljesítését
i) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások
egyenlegét
j) záró pénzkészletét (c)+(f)+(i)

422 334 E Ft-ban
453 888 E Ft-ban
- 31 554 E Ft-ban
96 262 E Ft-ban
290 194 E Ft-ban
- 193 932 E Ft-ban
1 187 254 E Ft-ban

állapítja meg.
2.§
(1)

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1.
melléklet tartalmazza.

(2)

Az 1.§ a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a d)
pontjában megállapított finanszírozási bevételek jogcímek szerinti részletezését
a 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3)

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő
költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit a 3.1 melléklet részletezi.

(4) Az 1.§ b) pontjában megállapított költségvetési kiadások intézményenkénti és
előirányzat-csoportonkénti
részletezését, valamint az 1. § e) pontjában
megállapított finanszírozási kiadások összegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önálló működő költségvetési
szervei költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint az éves átlagos statisztikai
állományi létszámait a 4.1 melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi
létszámának alakulását a 4.2 melléklet tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 4 669 498 E Ft,
finanszírozási kiadásai összege 453.888 E Ft, melyek részletezését az 5. melléklet
tartalmazza.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti
szerv által folyósított támogatás alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
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(9) A helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 7.1,
7.2, 7.3 mellékletek tartalmazzák.
(10) Az Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat
felújítási előirányzatainak teljesítését a 9., a beruházási előirányzatok teljesítését
a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 11. melléklet, a
felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 12. melléklet,
az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 13.
melléklet tartalmazza.
(12)Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 14. melléklet, a közvetett
támogatások éves összegét a 15. melléklet, a többéves kihatással járó
kötelezettségvállalásokat a 16. melléklet, a pénzeszköz állományának alakulását a
17. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok pénzforgalmi bevételei és kiadásai a 18. melléklet tartalmazza
tartalmazza.
3.§
(1) A 2010. évi módosított költségvetési pénzmaradvány összege 1.277 580 E Ft.
(2) A pénzmaradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselőtestület külön előterjesztés alapján határoz.
4.§
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó
21/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő központi és saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és szerkezeti változásokat.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

154
7.) napirend
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a tájékoztató elfogadásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
83/KH/2011. (IV. 21.) határozat
Tárgy: Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és a
könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010. évi egyszerűsített beszámolót elfogadja.
2. A 2010. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről
Számvevőszéknek történő megküldéséről gondoskodni kell.

és

az

Állami

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
-.-.8.) napirend
Javaslat a 2010. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
Fürjes Pál kiegészítésként elmondja, a pénzmaradvány minden része
elkötelezettséggel terhelt, csak a felhalmozási keretben van némi mozgástér. A
költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedéseknél is kitértek arra, hogy olyan célra
lehet csak felhasználni a pénzmaradványt, amely a jövőt megalapozóan beruházások
fedezetéül szolgál, és javít a gazdálkodáson.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésen is elhangzott, hogy
a pénzmaradvány mögött nem valós pénzek vannak, hanem ennek minden forintja
hitelt jelent, szabad pénzzel a város nem rendelkezik. A pénzmaradvány három
tételből tevődik össze, van 461 M Ft kötvény, amelyből 300 M Ft korlátozottan
felhasználható, van 488 M Ft áthúzódó kötelezettség, ez a különböző pályázatok
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önerejét jelenti, ezek fedezete szintén kötvény, illetve hitel, 271 M Ft-ot a 2011. évi
előirányzatok tartalmaznak. Pozitív dolog a pénzmaradvány kapcsán, hogy az
egyházak támogatása, amely korábban a költségvetésből kimaradt, most beépítésre
került és 3,151 M Ft lett előirányozva a egyházak felhalmozási, fejlesztési jellegű
kiadásaira. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Bélteczki János ismerteti, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Obbágy Csaba elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
84/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználása
ÓZD Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megvitatta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 1.277.580 E Ft költségvetési pénzmaradvány
intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint:
Adatok: ezer Ft-ban
Intézmény
megnevezése

Költségvetési
pénzmaradvány

Személyi
jellegű
kiadások
fedezete

Munkaadókat
terhelő
járulékok
fedezete

Ebből:
Dologi
kiadások
fedezete

Felhalmozási
kiadások fedezete

Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnoksága

6 336
9 192

2 569
500

617
1 522

3 150
4 437

39 015

1 050

655

Polgármesteri Hivatal

1 223 037

16

4 205

38 211

1 180 605

Ö s s z e s e n:

1 277 580

4 135

6 999

45 798

1 220 648

2 733

Ózdi Művelődési Intézmények
Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság

37 310
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2.) A Képviselő-testület az intézményenkénti pénzmaradványok tételes felosztását a
melléklet szerint hagyja jóvá.
Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi Osztály Vezetője
b.)a pénzmaradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az
előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői.
Határidő: 2011. április 30., illetve folyamatos

1. sz. melléklet a 84/KH/2011. (IV.21.) számú határozathoz

A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése
Adatok: ezer
Ft-ban
Ebből:

Megnevezés

összesen

Személyi

Munkaadó-

Dologi

Felhalmozási kia-

jellegű

kat terhelő

kiadások

kiadások

járulékok

fedezete

fedezete

fedezete

dások
fedezete

1. Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnoksága
- Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök maradványából
= Oktatásért Közalapíványtól
tehetséggondozó műhelyek
áthúzódó kiadásaira

4 217

1 997

538

1 682

= TEMPUS Közalapítványtól svéd
testvérvárosi kapcsolatok
áthúzódó kiadásaira

1 081

333

15

733

= Tudatos pénzügyekért pályázat
áthúzódó kiadásaira

33

= Tankönyvigényléssel foglalkozó
pedagógusok személyi juttatásaira
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek
fedezetére
= szállítói tartozások fedezetére
Összesen:

303

33

239

64

702
6 336

702
2 569

617

3 150

2. Ózdi Művelődési Intézmények
- Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök maradványából
= "Lakóhelyünk Ózd" című kiadvány
áthúzódó kiadásaira
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek
fedezetére

150

150

0
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= "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK"
Közzművelődési intézmények az
élehosszig tartó tanulásért
ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD
pályázat áthúzódó kiadásaira
= " ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK"
Közművelődési intézmények az
élethosszig tartó tanulásért
HAGYOMÁNY-TEHETSÉGKORSZERŰSÉG
pályázat áthúzódó kiadásaira
= "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ"
Összehangolt informatikai és
infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a
borsodnádasdi könyvtárakban az ózdi
kistérség lakosságának minőségi
könyvtári ellátása érdekében
pályázat áthúzódó kiadásaira
= December hónapban történt személyi
jellegű kifizetések elszámolási különbözetének fedezete
Összesen:

6 816

4 083

195

195

9

9

2 022

500

1 522

9 192

500

1 522

1 705

1 050

655

4 437

2 733

2 733

3. Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság
- December hónapban történt személyi
jellegű kifizetések elszámolási különbözetének fedezete
- Áthúzódó felhalmozási kötelezettségek fedezetére
= Nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati
önrész (2009-2010. évi)
= Villamos hálózat felújítás áthúzódó
kiadásaira
Összesen:

36 870
440
39 015

36 870

1 050

655

440
37 310
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- Központosított előirányzatok maradványából
= Ózdi martinsalak felhasználásával
épült lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása
- Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából
= 2011. évi kisebbségi választások
kiadásaira
= ÉMOP-3.1.1 Integrált szociális
jellegű városrehabilitáció
▪ támogatás
▪ önerő
= ÉMOP-3.1.2 Integrált funkcióbővítő
jellegű városrehabilitáció
▪ támogatás
▪ önerő
= ÉMOP-4.3.1 Tétényi úti Óvoda
bővítése
▪ támogatás
= ÉMOP-4.1.1 Lehel vezér úti orvosi
rendelő felújítása
▪ támogatás
▪ önerő
= ÉMOP - Előleg kamatbevétele a
funkcióbővítő városrehabilitációs
projekttel összefüggésben felmerülő,
az elfogadott költségvetésén kívüli
költségeire
= ÉMOP - Előleg kamatbevétele a
szociális jellegű városrehabilitációs
projekttel összefüggésben felmerülő,
az elfogadott költségvetésén kívüli
költségeire
= Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű
Társulatnak
működéshez
- Áthúzódó beruházási feladatok
= Közvilágítás fejlesztés
= Munka + Tanulás projekt - Kutató
árok ásás, talajszelvény elemzés
= Településrendezési terv kötelező
felülvizsgálata
= PH. új épületszárnyában válaszfal

23 300

21

23 300

16

5

96 683
54 907

96 683
54 907

137 801
73 989

137 801
73 989

16 244

16 244

17 560
3 616

17 560
3 616

729

729

3 989

3 989

2 798

2 798

2 125

2 125

176

176

762

762
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építése
- Áthúzódó felújítási feladatok
= Eü. alapellátás helyiségeinek felújít.
= JAG aulájának tetőfelújítása
= Munka + Tanulás program keretében
3 db önkormányzati lakás felújítása
= Makro-Book Kft üzlethelyiség
felújítása
- Áthúzódó pénzeszközátadások
= Sajómenti Szaképzés -Szervezési
Társulásnak
= ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek
Munka+Tanulás programra
2011. évi közcélú foglalkoztatás önerejére
= Martinsalakos szakértői díj
megtérítése
= Magánszemély hagyatéka
2009-ről áthúzódó tétel

950

950

2 382
4 783

2 382
4 783

2 655

2 655

358

358

2 507

1 315

1 116

1 116

2 500

2 500
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35

35

1 700
697

1 700
697

20

20

105

105

1 647

1 647

1 110

1 110

9 620

9 620

1 200

1 200

= Közrend és vagyonvédelmi feladatokra
Rendőrségnek térfigyelő rendszer
üzemeltetéséhez
Közbiztonsági tartalék
= Civil keret maradványa
- Áthúzódó működési kiadások
= Közfoglalkoztatás szervezők dologi
kiadásai
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos
kiadások
= Nemzetőr út 4-9. sz. alatti társasház
alapító okirat módosatás ingatlan
nyilvántartási bejegyzése
= Polgármesteri Hivatal áthúzódó
üzemeltetési kiadásaira
= Óév búcsúztató rendezvény
áthúzódó kiadásaira
= Karácsonyi díszkivilágítás áthúzódó

1 192
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kiadásaira
= december havi ÁFA befizetésre
= Városi honlap IV. negyedévi
üzemeltétési díjára
= December havi nem rendszeres
juttatások járulékára
= Vitko Security Kft-nek
Járőrözés költségeire
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására
biztosított keret maradványa
= Város image keret maradványa
= Sportrendezvények kiadásaira
= Környezetvédelmi Intézkedési Tervben
meghatározott áthúzódó kiadásokra
= Hulladékgazdálkodási Terv készítés
áthúzódó kiadásaira
= "Romszínpad" látványtervének
elkészítésére

1 751
1 988

1 751
1 988

500

500

4 200

4 200

1 535

1 535

33
7
148

33
7
148

300

300

3 500

3 500

56

56

- Egyházak támogatása

3 150

- Tartalékok maradványa
= általános tartalék maradványa

4 480

4 480

50

50

= Kistérségi Társulástól kulturális és
sport rendezvényekre kapott keret
maradványa
= Kötvényből származó bevételből
kötelezettséggel nem terhelt rész
tartalékba helyezése

3 150

461 850

461 850

- A 2011. évi költségvetési rendeletben
a 2011. évi felhalmozási kiadások
finanszírozására felhasználva
Összesen:

271 248
1 223 037

16

4 205

38 211

271 248
1 180 605

MINDÖSSZESEN:

1 277 580

4 135

6 999

45 798

1 220 648

-.-.-
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9.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014-es ciklusra
vonatkozó gazdasági programja elfogadására
Fürjes Pál elmondja, minden képviselő-testület feladata, hogy ciklustervet készítsen.
Ennek tettek eleget az előterjesztés elkészítésével. A ciklusprogram alapja az elkészült
Rombauer terv, e köré csoportosították a gondolataikat. A legfontosabb cél a
munkahelyek számának növelése. A rendőrség beszámolójából is kitűnt, hogy a
foglalkoztatás javítása sok mindenre ad megoldást. Ez a térség a nehézipar egyik
fellegvára volt, továbbra is ezt tartják a legfontosabb célkitűzésüknek. Ahhoz, hogy a
célt elérjék, a térség elérhetőségét javítani kell. Kiemelt új beruházásokat úgy lehet a
térségbe hozni, ha mindkét fő irányból, Budapest és Miskolc irányából is javítják a
város elérhetőségét. A harmadik fő célként tűzték ki, hogy meg kell küzdeni a
társadalmi felzárkóztatás problémájával. Ózdon rendkívül sok nyugdíjas van, a
fiatalokat nehéz megtartani a városban, a roma lakosság magas aránya, valamint a
nagy szegénység, ezekkel a társadalmi problémákkal kell megküzdeniük. Három szót
emelt ki a stratégia vezér mondatául: Rend, takarékosság és kitartás. A rend azért
fontos, mert a rend segít eligazodni, ha fájdalmas kérdéseket kell úgy eldönteni, hogy
annak lesznek bizonyos veszteségei. A takarékosság örökség, amely jó alapul
szolgálhat abban, hogy ha egy célt el akarnak érni, akkor mindig a takarékosabb
megoldást válasszák. A kitartás pedig magában rejti a türelmet. Jogosan türelmetlenek
az emberek, számon kérik, hogy hol vannak az új munkahelyek, mert érzik, hogy
valóban az lenne a cél és a megoldás sok problémára, hogy minél hamarabb több
munkahely jöjjön létre. Az egész országban olyan változások történnek, gondol itt az
államigazgatás átszervezésére, a gazdaság arculatának átváltoztatására, új törvények
alkotására, mely bizonyos értelemben bizonytalanná teszi azt, hogy lehet a célokat
elérni. A programban megfogalmazásra kerültek a fő irányok, szükséges ezeket
betartani, hogy elérjék a kitűzött célokat. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra
a ciklustervet.
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen tárgyalta az előterjesztést, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság négy
igen és egy nem szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a
ciklusprogramot.
Dr. Bélteczki János ismerteti, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.
Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Márton Ferenc néhány észrevételt tesz a programmal kapcsolatban. Véleménye
szerint egy ilyen horderejű dologgal kapcsolatban társadalmi vitát és nyilvánosságot
kellett volna kezdeményezni, hogy az emberek kellő részletességében megismerhessék
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a tervet, illetve a civil szervezetek, a város lakossága hozzá tudjon szólni. Azt
tapasztalta, hogy a lakosság nagy része nem is hallott róla, vagy ha esetlegesen hallott
róla, nem olvasta. Nem ártana nyilvánosságot biztosítani arra, hogy a lakosság
megismerhesse a program lényegét. Szlogenekben az eltelt húsz évben sem volt hiány,
voltak itt már kibontakozási tervek szépen reklámozva, kezdve a „zászlóshajtótól az
Ózd az újrakezdés városa, ipari park, vállalkozói övezet”, stb. Most Rombauer tervnek
hívják. Az a szomorú tapasztalata, hogyha a korábbi szlogenek is elszálltak a
semmibe, és a jelen helyzetig vezettek, ami nagyon szomorú, akkor egy újabb szlogen
nem hatja meg az embereket. Garancia kellene, átütő erő kellene a Rombauer tervben,
ami elhiteti az emberekkel, hogy itt reálisan bekövetkezhet a kibontakozás. Ismeri a
Rombauer terv tartalmát. Sok helytöltő ötletelést talált benne, mint pl. romkocsmák
nyitása, tanösvény, dixilend fesztivál szervezése Ózdon. Valódi gazdasági tartalomnak
egyedül a biomassza alapú energia termelést találta, ennek a megvalósítására viszont
semmiféle garanciát nem mellékeltek az előterjesztésben. Nem lát befektetőt a
programhoz, és anélkül nehéz lesz megvalósítani. Polgármester úr említette a
társadalmi vonatkozásokat: A város lakosságának több mint 30 %-a roma származású,
ez szükségessé teszi, hogy ezzel a kérdéssel kiemelt prioritásként foglalkozzanak.
Néhány mondatot idéz a ciklustervből: „Kistérségünk egy az oktatást, a
munkahelyteremtést , és a szociális körülményeket átfogó, együttesen kezelő
programmal példát tud mutatni az ország más, hasonló gondokkal küzdő térségeinek
is. Ennek érdekében a roma lakosságra orientálódó különböző források segítségével
területünkön működő fejlesztési programokat össze kell hangolni (például Soros
Alaptívány-Bódis Kriszta, MTA Gyermekszegénységi Program, ÁMBÉDKÁR, Dzsaj
Bhím Közösség).”Kérdése, hogy utánanéztek ezeknek a szervezeteknek, hogy kik
ezek, kikre támaszkodva akarnak oktatást, és jövőt alapozni? Utánanéztek annak, ki az
a Bódis Kriszta, az ÁMBÉDKÁR, mi az a tanoda rendszer? Elképesztőnek tartja, hogy
ilyenekre gazdaságfejlesztést és jövő megalapozást kívánnak tervezni. Polgármester úr
elmondta, hogy munkát kell adni az alacsony képzettségű és cigány rétegeknek, ezzel
alapvetően egyetért. Azonban felvetődik benne, hogy ha az ő szintjükre alapoznak
gazdaságfejlesztést, ha szakképzettséget nem igénylő vagy csak minimális
szakképzettséget igénylő munkahelyeket kívánnak teremteni, akkor az automatikusan
nem fog-e azzal együtt járni, hogy a magasabb képzettségű ózdi lakosok, illetve a
fiatalok innen el fognak menekülni. Ózdon az ilyenfajta munkahely teremtés a
struktúrát alacsony szinten fogja egyensúlyba hozni, bizonyos szociális foglalkoztató
szintjére süllyed a város. Ezen aggályok miatt nem tudja elfogadni a ciklusprogramot.
Obbágy Csaba gratulál a program összeállítójának. Jól fogta meg az előttük álló
feladatok lényegét. A legfontosabb célok a munkahelyek számának növelése, a
meglévő munkahelyek megőrzése, helyi vállalkozók támogatása, a térség
elérhetőségének javítása mindkét irányból, hisz ezen múlhat a munkahelyek számának
növelése is. A harmadik cél a társadalmi felzárkóztatási stratégia. Márton Ferenc
képviselő hozzászólásában azt mondta, hogy a Rombauer terv nem eléggé ismert. Ő
bárhol jár a városban, az országban, legfontosabb feladatának tartja, hogy ismertesse a
tervet, hisz abban van a bizodalma, hogy a benne lévő 19 pontból jó néhány meg fog
valósulni. A terv megvalósításához kértek kormányzati támogatást, bíznak abban,
hogy megkapják és a célkitűzések nagy része megvalósul. Javasolja, úgy ahogy ő,
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minden képviselő is hasonlóan kommunikálja mindenhol a tervben foglaltakat.
Véleménye szerint az internetről, a városi televízió műsoraiból is tudomást
szerezhetnek a tervről. Ha figyelemmel kísérik az ÓMI programjait, ott is
találkozhatnak ilyen című előadással. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a saját
szakterületének megfelelő kitűzött célokat alaposan megvizsgálta, elsősorban a
közoktatás, közművelődés, a sport és az ifjúság politika területén. A bizottság
megállapította, hogy jelenleg a városban minden öt éves gyermek óvodai férőhelye
biztosított, a folyamatban lévő Tétényi úti óvoda bővítésével, a Nemzetőr úti óvoda
épületrész bővítésével megoldódik nemcsak az ötéves, hanem a három éves kortól
történő óvodáztatás feltételrendszere is. Az általános iskolás korosztályú gyerekek
közül 40 % fölött van a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, nem véletlen, hogy
harmadik helyen szerepel a ciklusprogramban a társadalmi felzárkóztatás. A
felsőoktatás terén pozitívum, hogy a képzés további bővítését tervezik. Gond lehet a
kultúra terén a városi múzeum épületének állagmegóvása, erre megoldást, pályázati
forrásokat kell keresni. Várják májusban az új sporttörvény kihirdetését. Ezt követően
rövid időn belül meg fogják alkotni a városi sport koncepciót. Felülvizsgálják
folyamatosan a sportlétesítmények kihasználtságát, fontosnak tartják az utánpótlás
nevelés koncepciójának a kidolgozását, a felnőtt lakosság sportolási lehetőségének a
biztosítását, különösen a nők és a fogyatékkal élők sportolását. Az Oktatási, Kulturális
Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Berki Lajos szerint őszinte és tényleges adatokra támaszkodik az előterjesztés. A
roma lakosság felzárkóztatása nemcsak ózdi, hanem országos probléma is. Országosan
van egy program, gondolja erre fog ráépíteni Ózd város önkormányzata is. A roma
stratégia egyértelműen megfogalmazza a célokat, az oktatást, a foglalkoztatást.
Minden képviselő a szívén viseli ezeket a fő célokat, ez tudja normális mederbe
vezetni a társadalmi felzárkóztatást is. Az esélyt meg kell adni a roma lakosság részére
is, a társadalmi felzárkóztatás őket érinti legmélyebben. A pályázatokat ki kell
használni Ózd városnak, pályázatok révén több eredményt tud a ciklus végére az
önkormányzat felmutatni. A külső segítségeket el kell fogadni. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat nem tudott nyerni a tanodai pályázaton, habár vannak az iskolákban
olyan szakemberek, akikkel ki tudták volna vitelezni a tanodai programot, sőt a hétesi
programot is ki tudta volna viteleztetni. De ha egy külső cég megnyerte a pályázatot és
ez a cigányságon segít, márpedig úgy gondolja fog rajtuk lendíteni, akkor neki is és a
városvezetésnek is támogatni kell ezeket a programokat. Kapott már olyan jelzést is,
hogy Ózdon már megint Hétesben történik valami, miért nem Somsályon, vagy
Centerben valósítanak meg programokat. De el kell fogadni azt, hogy a pályázati pénzt
a külső cégek nyerték meg, ők fognak elszámolni vele, akkor a megvalósítás is az ő
feladatuk. A ciklustervet jónak tartja, elfogadásra javasolja. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak is ki kell venni a részét abból, hogy 2014-ben a Miskolc és Ózd
között a forgalmi út megvalósuljon. Céljuk továbbá, hogy 2014-re tervezett százezer
roma foglalkoztatásából Ózdon legalább 50-100 fő foglalkoztatása valósuljon meg.
Fazekas Zoltán pozitív tartalmúnak ítéli meg Márton Ferenc hozzászólását, úgy látja
többségében egyet tud érteni a programmal. Törvényi kötelességük, hogy a képviselőtestület megalakulását követő hat hónapon belül elkészítsék a ciklus programot, amely
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egy terv, amin még lehet alakítani ahhoz, hogy a lehető legszélesebb rétegek számára
pozitív eredményt hozzon. Ebben közös a képviselő-testület valamennyi tagjának a
véleménye. Tárgyi tévedésnek tartja a romkocsma említését, hisz a gazdasági
programban nem szerepel ilyen, romszínpadról van szó, amely kulturális létesítmény.
Márton Ferenc képviselő elmondta, hogy a biomassza programot pozitívan tudja
támogatni, hisz az energia racionalizáláson túl ez foglalkoztatást is jelent. A program
megvalósítással kapcsolatban elmondja, hogy április 1-től a „munka és tanulás”
program keretében már elindult egy energia ültetvény gondozó program, melynek
keretében 15 fő már előkészítette a területet és az ültetvények telepítését fogják
végezni. Ez még egy kis lépés, egy hektáron indul, de remélik, hogy sokkal nagyobb
léptékbe váltja be a hozzáfűzött reményeket. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke elmondta véleményét a kisebbséggel kapcsolatban, ez egyezik a város vezetés
véleményével. A korábbi szétforgácsolt erőket össze kell fogni, a területen működő
fejlesztési programok tartóival rendszeres kapcsolata van az önkormányzatnak.
Márton Ferenc: ha jól értette Berki Lajos elnök úr szavait, akkor neki, mint a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökének sincs semmilyen belelátása, beletekintése abba,
hogy a Dzsaj Bhím Közösség és Bódis Kriszta dokumentumfilm rendező, valamint a
hasonló budapesti szerveztek hogyan és miképpen csinálnak programot Hétesben és a
város más területein a cigány gyermekek nevelésében kapcsolatban?
Berki Lajos: van rálátása a programokra, együtt járták be az alpolgármester úrral a
területet, a bizottság elnöke napi tájékoztatást kap.
Márton Ferenc szerint az imént elnök úr szavaiból más derült ki.
Fazekas Zoltán javasolja, hogy ezt a témát társadalmi párbeszéd keretében vitassák
meg.
Márton Ferenc szerint, ha sem a város oktatási szerveinek, sem az állami oktatási
szerveknek nincs beleszólása, szakmai belelátása abba, hogy a Dzsaj Bhím közösség
milyen pedagógiai programot kíván végezni Ózdon, és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat sem tud beleszólni a programba, hisz nem ők diszponálnak felette, ez
aggasztó, hisz akkor azt csinálnak amit akarnak.
Fazekas Zoltán a városvezetés nevében elmondja, hogy van rálátásuk a
tevékenységükre, folyamatosan figyelemmel kísérik a munkájukat. A pályázat
benyújtása a képviselő-testület előtt történt, a megvalósításban pedig ózdi
pedagógusok is részt vesznek.
Obbágy Csaba: bizottsági elnökként és intézményvezetőként is kötelessége
hozzászólni a témához. Három és fél éves programról van szó, ennek csak egy szelete
az amit Bódis Kriszta és az ÁMBÉDKAR csinál. Van rálátásuk a programra, több
alkalommal tárgyaltak a vezetőikkel. Javasolja, hogy ne támadják a programokat,
hanem kérjenek tájékoztatót a munkájukról. Ő is kért és kapott is a tanoda programról
tájékoztatót. Kihangsúlyozza, hogy a gazdasági programban nem arról van szó, hogy
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ezekre fogják építeni a roma integrációt, hanem össze kell hangolni a párhuzamosan
működő tevékenységeket. Céljaik eléréséhez a történelmi egyházak és a területen
működő missziós feladatokat ellátó egyéb egyházak segítségével a képzés, oktatás,
gondolkodás megváltoztatására hosszú távú programot kell kidolgozni.
Kisgergely András elmondja, hogy a romkocsma kialakítása a Rombauer terv 25.
oldalának első bekezdésében szerepel, és mivel a ciklusprogram erre a tervre épít, így
fűződik a gazdasági programhoz. A Dzsaj Bhím közösségről és az ÁMBÉDKAR-ról
el kell annyit mondani, hogy a pécsi Ghandi gimnáziumból kinőtt szervezetekről van
szó. A Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola ellen, amely Miskolcon működik, már
rendőrségi nyomozás is folyik, mivel beírattak több száz gyereket és ténylegesen csak
egy töredékük van az iskolában. Képviselőtársával arra szeretné felhívni a figyelmet,
hogy nagyon oda kell figyelni ezekre a programokra. Az ÁMBÉRKAR Gimnázium
által a volt Labor épületében bérelt helyiségek is csak a megnyitó idejére voltak nyitva.
Fazekas Zoltán köszöni a figyelmeztetéseket.
Márton Ferenc Obbágy Csaba képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja,
hogy utánanézett a jelzett dolgoknak, de nem a mézes-mázas jelentések és a protokoll
szintjén, hanem a valóságban, érintett pedagógusoktól tájékozódott.
Vitális István érdeklődéssel hallgatta a hozzászólásokat. Felvetődött benne az a
gondolat, hogy annak a roma stratégiának, amit még meg sem alkottak, már el is
kezdték a vitáját. Egyáltalán fontosnak tartják-e a Jobbik képviselői, hogy
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel? Azt hallja ki a hozzászólásukból, hogy
megkérdőjelezik, egyáltalán van-e ilyen probléma? Ha elkészül a stratégia, akkor
folytassák le a vitát. A másik kérdése, hogy milyen javaslataik vannak a gazdaság
élénkítéssel, a foglalkoztatással, a megközelíthetőséggel kapcsolatban? Várta volna az
érdemi javaslataikat. A romkocsma idecitálása kapcsán felvetődött benne, hogy hova
lehet még süllyedni. Akkor, amikor egy ciklusprogramról beszélnek, a város
legsúlyosabb gazdasági, szociális, társadalmi problémáinak a megoldásáról, és erről
készít egy általános tervet a képviselő-testület, akkor ilyen dolgon, mint a romkocsma
lovagolni méltatlan. Arra kéri az ellenzéket, hogy tegyenek érdemi javaslatokat, mint
ahogy elkezdték azzal a javaslatukkal, hogy szociális támogatást csak akkor kapjanak
az emberek, ha tisztán tartják környezetüket. Egy ciklusprogramhoz ezen a logika
mentén szóljanak hozzá, és ne csak egyszerűen kiragadjanak kérdéseket, és így
forgassák ki a programot.
Fürjes Pál elmondja, a hozzászólásokból kitűnik, hogy azok a fő célok, melyeket a
program tartalmaz, valóban a legfontosabbak. Szlogenből van elég, de szükséges, lenni
kell szlogennek, mert az mindig egy irányt ad a gondolatoknak, hogy mi a forrása a
ciklus programnak. A széleskörű társadalmi vitát nem feladata a program készítőjének
elérni, azonban a lakossági fórumok, a fogadónapok, a területi képviselők által
összegyűjtött javaslatok mind beleépülnek a programba. Az elmúlt néhány hónapban
kemény munka folyt a hivatalon belül is, sok tárgyalást folytattak azért, hogy a
munkahelyek számának növelése irányában próbáljanak tenni valamit. Az egész
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országban gyenge a befektetői kedv, eltekintve néhány nagyobb beruházástól.
Véleménye szerint szükség van a romszínpadra, hiszen ez egy új kezdeményezés, a
kultúrán keresztül más képet tudnak mutatni a városról. Nem biztos, hogy mindig a
rendőrségi hírekből kell Ózdnak az országos megítélését lemérni. A munkahely
teremtés széles sávban értendő, nem a képzettségi szinteknek megfelelően, hanem
általános érvényű cél. Véleménye szerint az ÁMBÉDKAR-ról a kelleténél több szó
esett, de azt el kell mondani, hogy a programja megismerhető volt, hiszen nyílt napot,
projekt-bemutatót tartottak, rajta vannak az elérhetőség minden fórumán. Ők a tanulási
módszert, az életmódot, a viselkedésmódot kívánják tanítani. Ezekkel a célokkal senki
sem vitatkozhat. Összehangolni a tevékenységeket azt jelenti, hogy a pályázati pénzből
minél több maradjon Ózdon, és ne tanulmányokra, kutatásokra költődjön el a
támogatási lehetőség. Tegnap találkozott Balog Zoltán államtitkár úrral, aki az
esélyegyenlőséggel, felzárkóztatással foglalkozik, egyeztette vele a célokat, aki
helyeselte azt a törekvést, hogy a társadalmi feszültségek csökkentésére, a roma
felzárkóztatásra megpróbálják a pályázati pénzeket elnyert társaságokat összehozni és
összehangolni a lehetőségeket. Bevonják a történelmi egyházakat és kisegyházakat is a
munkába. A munkahelyteremtést az irányukba is kiterjesztik és ennek az
összehangolásnak az érdekében kormányzati segítséget is fognak kérni, az országos
cigányvezetés részéről és a parlament esélyegyenlőségi bizottsága részéről anyagi
támogatást is kérnek. A munkahely teremtés területén sok tárgyalást folytatnak olyan
befektetőkkel, akik 10-20-200-500 munkahely lehetőségét hozzák ide a városba.
Ehhez áldozni kell, és mivel az önkormányzat mozgástere kicsi, ezért takarékosan kell
bánni a szegényes forrással és csak olyan célra kell azt fordítani, amely a munkahely
teremtést elősegíti.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
85/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014-es ciklusra
vonatkozó gazdasági programja

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező
2011-2014-es ciklusra vonatkozó gazdasági programot elfogadja.
Felelős:

Polgármester

Határidő:

folyamatos
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1. melléklet a 85/KH/2011. (IV. 21) határozathoz

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011-2014-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja
I. Pénzügy és adópolitika
A város jelenlegi általános és pénzügyi helyzete, a költségvetés
egyensúlyának megteremtése.
A város népességének száma és összetétele az elmúlt tíz évben igen kedvezőtlenül
változott. A lakosság száma 2002-2010. között 3806 fővel, éves átlagban 476 fővel
csökkent. Ebből a 2006-2010. közötti lakosságszám 1700 fő volt. A statisztikai
adatokból megállapítható, hogy a csökkenés állandósult és a kedvezőtlen kilátások miatt
a következő években is folytatódik.
Még kedvezőtlenebb a kép, ha a korösszetétel alakulását is figyelembe vesszük.
2006-20010. között a 0-17 évesek száma 600 fővel, a 18-59 évesek száma 1024 fővel,
az 60-69 évesek száma 221 fővel csökkent, míg a 70 éven felüliek száma 145 fővel
növekedett. A korösszetétel változása azt is mutatja, hogy városban az idősebb
korosztály aránya folyamatosan növekszik.
Tovább rontja a képet, hogy csökkenő a lakosságszámon belül igen magas a ténylegesen
munka nélkül lévők száma és aránya. Ezt a magas arány mutatta a 2010. évben RÁTban részesültek (2600 fő) és - más lehetőség nem lévén - a közcélú munkavégzésben
részt vettek (710 fő) számának jelentős mértéke is.
A város lakosság számának kedvezőtlen változása jelentősen visszahat a város pénzügyi
helyzetére,
a bevételek csökkenése és a szociálisan rászorultak számának
növekedésével együtt járó, ilyen célú kiadások növekedése révén.
A lakosságszám és a közoktatást igénybevevők számának folyamatos csökkenése miatt
a normatív támogatások és az átengedett SZJA-ból származó bevételek csökkenése
évente 25-30 Mft bevételkiesést jelentenek.
További társadalmi, városüzemeltetési és városfejlesztési problémát jelentenek a ma
még döntően csak a külső városrészeken tapasztalható, fokozatosan romló állapotok, a
környezetüket tönkre tevő, beilleszkedni és a körülményekhez alkalmazkodni nem
akarók számának jelentős emelkedése.
Mindezen folyamatok és problémák ellenére, jelentős erőfeszítések révén a város
működőképességét megtartotta, a pályázati források és az ehhez kapcsolódó jelentős
mértékű önerő – alapvetően a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználás biztosításával, látványos fejlesztéseket és rekonstrukciókat (pl. Olvasó, Városi
Könyvtár, Kaszinó, Szakrendelő felújítása, SZIKSZI új épületének megépítése, stb)
tudott végrehajtani.
Ezzel együtt viszont a város pénzügyi helyzetében jelentkeztek és jelentkeznek
számottevő feszültségek, egyensúlytalanságok, a hosszú lejáratú kötelezettségek
növekedése, gyakorlatilag nullára csökkent a mozgástere.
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A város megtartó képessége, a szociális feszültségek mérséklése, a szükséges pénzügyi
stabilitás megteremtése, az önfinanszírozó képesség jelentős javítása csak a jelenlegi
munkahelyek megőrzése mellett új, és jelentős létszámot foglalkoztató
munkahelyteremtéstől remélhető.
A rendelkezésre álló források korlátozott mértéke miatt hosszabb távon az nem tartható,
hogy az önkormányzati intézmények és támogatott gazdasági szervezetei legyenek a
város egyik legjelentősebb létszámot foglalkoztató szervezeti együttese.
Az önkormányzat bevételei:
Az önkormányzat bevételeit „kemény” költségvetési korlátként kell kezelni, mivel
annak alakulását lényegesen befolyásolni az önkormányzat nem tudja, ahhoz csak
alkalmazkodni tud.
Az önkormányzat költségvetése működési bevételeinek mindössze kb. 20 %-át teszi ki a
saját bevételek (működési bevételek, helyi adók), kb. 80 %-át a központi forrásból
származó támogatások és átengedett központi adók.
Az önkormányzat a helyi adókról szóló törvény által meghatározott adók közül az
építményadót és az iparűzési adót vezette be.
Az építményadó fizetése alól a lakások mentesítésre kerültek. 2007. január 1-től az
építményadó a gépjármű-tárolók megadóztatása révén a magánszemélyekre is
kiterjesztésre került.
A bevételek növelése érdekében a bevezetett helyi adók közül az építményadó esetében
van lehetőség emelésre, azonban a lakosság pénzügyi helyzetét figyelembe véve ennek
célszerűsége megkérdőjelezhető.
Az önkormányzat állandónak mondható működési bevételei a központi költségvetésből
származnak, annak alakulása érdemben nem befolyásolható, ahhoz csak alkalmazkodni
lehet.
Jelentős bevételt jelenthetnek a pályázatokon való sikeres részvétellel elnyert összegek,
ezek azonban kizárólag felhalmozási célt szolgálnak. Ezeknél a forrásoknál is gondot
jelent viszont az ezekhez szükséges önerő biztosítása, mivel az ilyen célú saját forráshoz
is már hitel igénybevétele szükséges, aminek viszont jogszabályi korlátja van.
Az önkormányzat kiadásai:
Az önkormányzat kiadásain belül a legjelentősebb és évek óta folyamatosan növekvő
tétel a működési, fenntartási kiadások és a működési célú, ill. az egyéb (szociális)
támogatások aránya. Az intézményi működési kiadásokon belül a személyi kiadások kb.
70 %-ot, a dologi kiadások kb. 30 %-ot tesznek ki.
Az intézményi működési kiadásokon kívül több mint 600 MFt-ot tesznek ki a működési
célú támogatások és pénzeszközátadások, melynek kb. 50 %-a nem önkormányzati
kötelező feladatellátást finanszíroz.
Az éves felhalmozási kiadás lehetőségeit alapvetően bekorlátozza a korábban vállalt
kötelezettségekkel kapcsolatos állandó kiadások kb. 120 Mft-os összege.
Ez azért jelentős tétel, mert az évente rendelkezésre álló felhalmozási célú központi
forrás mértéke mindössze kb. 87 Mft, így a különbözetet és az egyéb évente felmerülő
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felhalmozási igényekhez szükséges forrást az önkormányzatnak kell – hitelfelvételi
korláton belüli hitelfelvétellel, vagyoni elemek értékesítésével, stb. előteremteni.
A működési kiadások jelentős csökkentésének elmaradása, ill. nem az éves pénzügyi
lehetőségekhez igazodó kiadások vállalása esetén az önkormányzatnak 2015-től, a
kötvény törlesztésének megkezdésétől 13 éven keresztül súlyos pénzügyi problémákkal
kell számolnia.
Az elkövetkező évek fontosabb célkitűzései
 Az egyik legfontosabb és a jövő érdekében elkerülhetetlen, több évet érintő
feladat a költségvetés működési egyensúlyának sürgős, 1-2 éven belüli
helyreállítása, azaz a működési hiány megszüntetése, ezt követően a működési
bevételek és kiadások egyensúlyának, a hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek
megteremtése, tartós biztosítása,
 A működési hiány megszüntetésével párhuzamosan az intézményi
feladatellátások ismételt áttekintése, a feladatellátások racionalizálása,
 Felkészülés a közigazgatás átalakításával és a közoktatási feladatellátás
finanszírozásának tervezett módosításával összefüggésben az önkormányzatot
érintő faladatok gyors és hatékony végrehajtására,
 A munkahelyteremtés elősegítése, a lehetőségek szerinti támogatása,
 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás célú ingatlanok áttekintése, és
szükséges intézkedések megtétele a lakásgazdálkodás eredményességének
növelése érdekében,
 A helyi adóbevétel- beszedés hatékonyságának (ellenőrzés, behajtás személyi,
tárgyi feltételeinek javítása) növelése, ezáltal a határidőn túli adótartozások
jelentős csökkentése,
 Egyéb, önkormányzaton kívüli források (szolgáltatást igénybevevő
vállalkozások, lakosság stb.) bevonásával jelentős mértékben csökkenteni kell a
nem kötelező önkormányzati feladatok önkormányzati támogatását.
 A felhalmozási kiadások finanszírozhatósága érdekében az önkormányzati
feladatellátást nem szolgáló, folyamatos kiadással járó ingatlanok értékesítése.

II. Vagyongazdálkodás
Ózd Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközei 2010. december 31-i zárási
adatok alapján 4,728 Mrd Ft, mely nettó értéke az előző évhez képest 262 M Ft-tal,
bruttó értéke pedig 147,5 M Ft-tal csökkent. A vagyonkezelésbe adott vagyonelemek
esetében az adott évben elszámolt amortizációt az ingatlanok felújítási, rekonstrukciós
illetve karbantartási munkáira kell fordítania, melyről a vagyonkezelők - vagyonkezelési
szerződésben rögzítettek szerint - kötelesek évente beszámolni Ózd Város
Önkormányzatának.
Az Önkormányzat üzemeltetésre átadott eszközeinek értéke 2010. december 31. napján
10,856 Mrd Ft, mely az előző évhez képest nettó 177 M Ft-tal, bruttó értéke pedig 410
M Ft-tal nőtt.
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A növekedés tényezői között számottevő mértékű a pályázati úton elnyert
támogatásokból és saját eszközökből megvalósított beruházások, felújítások értéke.
További növekedést jelentett az ózdi martinsalakból készült épületek kárenyhítése
kapcsán önkormányzati tulajdonba került, illetve elővásárlási jog gyakorlása, vagy
városrehabilitációs célú vásárlással szerzett ingatlanok mennyisége.
A 2011-2014. közötti időszakra elfogadásra kerülő ciklusprogramban a
vagyongazdálkodás területén az alábbi ingatlanvagyon állományváltozás realizálását
célszerű feladatként meghatározni:
Az ingatlanvagyonban történő állományváltozások
Ingatlanok funkcióváltásának célterületei:
 Meg kell vizsgálni a városban lévő néhány közintézményhez kapcsolódó
parkolási terület bővítésének lehetőségét (Almási Balogh Pál Kórház környéke,
városi piactér környéke, egyéb frekventált területek)
 Az ingatlancsere lehetősége:
 A város központjában jól hasznosítható ingatlanok megszerzésére célszerű forrást
biztosítani, mivel így összefüggő önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek
alakulnának ki a városközpontban. (Iparvasút környékén lévő romos épületek)
Az ingatlanvagyon növelés célterületei:
 Meg kell vizsgálni az állami tulajdonú, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
kezelésében lévő és az Önkormányzat feladatkörében hasznosítható egyes ózdi
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. (pl.: 11001/36 hrsz-ú ingatlan
alkalmas lenne az Országos Mentőszolgálat Ózdi Mentőállomásának elhelyezésére)
 A város hátrányos települési kategóriába tartozása következtében elérhető előnyök
kihasználása érdekében folytatni kell az Önkormányzat intenzív pályázati forrás
szerző tevékenységét. Törekedni kell arra, hogy a bírálati szakaszban lévő ÉMOP3.1.2/D-09-2010-0008 számú pályázat kedvező elbírálása esetén teljesítse az
önkormányzat a pályázati feltételeket, ezáltal növekedjen a városközponti fekvésű,
beépíthető értékes területek nagysága. (Brassói úti ÁMK bontás) Az Oxigéngyár
területén pedig a korábbi ipari ingatlan városfejlesztéssel összhangban álló
gazdaságfejlesztési célú hasznosítását biztosító lehetőségeket indokolt felkutatni az
Ózdi Csőgyártó Kft. vagy az Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft. bevonásával.
 Az ózdi martinsalakból készült épületek kárenyhítése kapcsán a 40/2003. (III. 27.)
sz. Kormányrendelet alapján önkormányzati tulajdonba vehető ingatlanok
elfogadása, valamint az 1994. évi LIII. törvény módosítás alapján az
ingatlanárveréseken biztosított elővásárlási jog gyakorlása csak olyan mértékben
indokolt, amelyek bevételi oldalon legalább az önkormányzati kiadások mértékéig a
tárgyévben visszatérülnek. Ugyanezeket az elveket kell alkalmazni a beépítési
kötelezettség teljesítésének elmaradása miatti visszavásárlások, illetve a
városrehabilitációs felajánlások elfogadása során is.
 Az Olvasó és Kaszinó ingatlanok hasznosítását a beruházási támogatási pályázatban
vállalt célkitűzéseknek megfelelően biztosítani kell, különös tekintettel a
felsőoktatási képzés működési feltételeinek tejesítésére. Ezzel egyidejűleg a
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feladatellátás ágazati racionalizálásával összhangban a funkcióátadás következtében
kihasználatlanná váló önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb irányú
hasznosítását meg kell oldani.
Az ingatlanvagyon csökkenés célterületei:
 Az önkormányzati célok megvalósítása érdekében az önkormányzati ingatlanvagyon
egy részének értékesítése különösen indokolt az alábbi területeken:
 A befektetési célú területek értékesítése, különös tekintettel a munkahelyteremtésre
alkalmas beépítetlen területek vonatkozásában (Sárli-telep, Ózd-Falu, Mekcsey út,
Malom út, Ózd-Tábla ipari zóna térségében).
 Az Önkormányzat a lakás felújítási költségeinek mérséklése, illetve városrészi
rehabilitáció céljából indokolt bérlakásokat értékesíteni, körültekintően
meghatározott feltételekkel.
 Egyes funkcióját veszített ingatlanok (pl. Alkotmány úti bölcsőde) mobilizálása
indokolt.
Önkormányzati portfólió vagyon
Az Önkormányzat portfólió állományában 2010. évben bekövetkezett főbb változások:
 A gázközművek után kapott Magyar Államkötvények közül 2010. augusztus 12-én a
lejárat időpontjában értékesítésre került 9.180 e Ft értékű államkötvény.
 Ózd Város Önkormányzata 2010. január 11. napjától 16-16 %-os részesedést szerzett
az „Ózdi Csőgyártó” Kft., és az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. gazdasági
társaságokban.
 Az Almási Balogh Pál Kórház, mint költségvetési intézmény megszűnését követően a
vagyonleltárban szereplő Kórház Informatika 2000. Nonprofit Kft.-ben lévő 180 000
Ft névértékű üzletrész 2009. március 31-én az Önkormányzat tulajdonába került. A
társaság tagjai elővásárlási jogukról lemondtak az Almási Balogh Pál Kórház
Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. javára. Az Almási Balogh Pál
Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. szeptember 29-én 180 000
Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára.
 Ózd Város Önkormányzatának 50/KH/2010. (IV.22.) számú határozata alapján a
Borsodi Sörgyár Zrt. részvényei értékesítésre kerültek a Starbev Kft. - a Borsodi
Sörgyár Zrt. többségi tulajdonosa – részére. Az 1 440 E Ft névértékű
részvénycsomagért az ajánlatban megjelölt 50 000 Ft/db eladási ár, azaz 7 200 E Ft
összeg átutalásra került az önkormányzat számlájára.
 Továbbá meg kell vizsgálni az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-ben lévő
önkormányzati üzletrész értékesítésének lehetőségét.
A befektetett pénzügyi eszközök 2010. évi osztalékbevétele 18,87 M Ft, mely a 2009.
évre vonatkozó osztalék jogcímem az ÉMÁSZ Nyrt-től érkezett az Önkormányzat
számlájára.
A portfólió vagyon jelentős mértékű változtatását nem célszerű tervezni, - tekintettel
annak hozadékára is – kisebb módosítást azonban a nyertes pályázatok beruházásának
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lebonyolításával összefüggésben létrehozandó projekt cég létrehozása, illetve hosszabb
távon önkormányzati tulajdonú társaságok esetleges átalakítása indukálhat.

Önkormányzati vagyonbiztosítással összefüggő feladatok
Ózd Város Önkormányzata a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel kötött, 3 évre szóló
biztosítási keretszerződés alapján – 2010. évben összesen 11,8 M Ft biztosítási díjat
fizetett, melyből a vagyon és felelősségbiztosítás díja 7,5 M Ft a CASCO biztosítás díja
2,5 M Ft, a gépjármű kötelező biztosítás díja 1,8 M Ft.
A Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel megkötött szerződés 2010. december 31-én
lejárt, ezért Ózd Város Önkormányzata 2011. évi vagyon- és felelősség- és gépjármű
biztosítása tárgyú közvetlen ajánlatkéréssel – részajánlat-tételi lehetőséggel – általános
egyszerű közbeszerzési eljárást indított, az alábbi biztosítási módozatokra.
 vagyon- és felelősségbiztosítás: 12,38 Mrd Ft vagyonértékre
 kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: 71 db gépjárműre
 CASCO biztosítás: 40 db gépjárműre
 államigazgatási jogkör szerinti felelősségbiztosítás: 48 főre.
Az egységes vagyonbiztosítási szerződés tartalmának átstrukturálása, valamint az
önkormányzati vagyon védelme érdekében az eddigi szerződésekben nem szereplő új
kockázati elemek szerződésbe vonása, a minél kedvezőbb biztosítási szerződés tartalom,
valamint biztosítási díj elérése érdekében az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. 2010.
november 2-től 2011. december 31-ig megbízásra került.
Az ajánlati dokumentáció 7 biztosítótársaságnak került kiküldésre, melyből három – a
Groupama-Garancia Biztosító Zrt., az Allianz Hungária Biztosító Zrt. valamint a
Generali-Providencia Biztosító Zrt. – tett ajánlatot.
Az Önkormányzat 2010. december 20-án tárgyalást folytatott le a Groupama-Garancia
Biztosító Zrt. és a Generali-Providencia Biztosító Zrt. képviselőivel. Az Optimális
Biztosító Portfólió Kft. szakmai közreműködésének köszönhetően a tárgyaláson
megjelent két biztosítótársaság az írásban benyújtott ajánlatához képest lényeges
díjengedményt tett, ugyanakkor a szerződés tartalma tovább bővült.
Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága részajánlatonként fogadta el az
ajánlatokat az alábbiak szerinti megbontásban:
RÉSZ / NYERTES AJÁNLATTEVŐ
Vagyon-és felelősségbiztosítás / Groupama Garancia
Biztosító Zrt.
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás / Generali
2.
Providencia Biztosító Zrt.
1.

3. CASCO biztosítás /Generali Providencia Biztosító Zrt.

MEGAJÁNLÁS (FT/ÉV)
5 498 850
1 368 387
4 929 860
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4.

Államigazgatási jogkör felelősségbiztosítása /Groupama
Garancia Biztosító Zrt.
ÖSSZESEN

95 000
11 892 097

A 2011. évi tapasztalatok alapján meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy több évre
szóló biztosítási szerződés megkötésére folytasson le eljárást az Önkormányzat.
Önkormányzati tulajdonú vállalkozások, közüzemek működése
Ózd város településüzemeltetési feladatait ellátó társaságok vonatkozásában az
önkormányzati vagyonnal történő hatékony gazdálkodás szempontjait kell előtérbe
helyezni. Ennek keretében kell az Önkormányzatnak a tulajdonosi jogokat és az
árhatósági jogkört is gyakorolni. E célkitűzések megvalósítását az egyes társaságoknál
részletezett konkrét feladatokkal kell teljesíteni.
Át kell tekintetni az önkormányzati tulajdonú gazdasági táraságok és az önkormányzati
alapítású intézmények működését, és a hatékonyabb gazdálkodás érdekében fel kell
mérni a racionalizálási lehetőségeket.
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

A társaságnak továbbra is a 180/KH/2009. (XI.24.) számú határozatban előírt
Intézkedési Tervben megfogalmazottaknak megfelelően kell működnie. A jövőben is
racionális és takarékos gazdálkodást szükséges folytatni annak érdekében, hogy a
lakosságnak a távhőszolgáltatási díjak – a globális hatások ellenére – ne jelentsenek
elviselhetetlen terheket.
A távhőszolgáltatás továbbfejlesztésének igénye már a 2009. évi világgazdasági válság
hatásaként markánsan megjelent. A térség adottságainak megfelelő megújuló
(biomassza) energiaforrások bevonásával, a hőtermelés (eddig kizárólagos) gáz
tüzelőanyag forrását diverzifikálni kell összekapcsolva a biomassza előállításban rejlő
foglalkoztatási lehetőségek kihasználásával.
Az Ózdi TÁVHŐ Kft. hőszolgáltatási díjai magasnak tekinthetőek a hasonló méretű és
helyzetű távhőrendszerek között.
Az Ózdi TÁVHŐ Kft. eszközeinek többsége elavultnak tekinthető, a fejlesztési
prioritások a következők lehetnek: a szolgáltatói hőközpontok kiváltása/modernizálása,
távvezetéki felújítások, a hőközpont korszerűsítése biomassza kazánok telepítése az
elavult konténer kazánok helyett.
A legnagyobb problémát az alapanyag területén a teljes 100 %-os gázfüggőség (a
gázárnövelő hatásoknak való teljes kitettség) jelenti, amit tovább nehezít a
leghatékonyabban termelő gázmotoros (hőt és villamos energiát előállító) kiserőművek
bizonytalan jövője (a kötelező áramátvétel tarifájának, KÁT bizonytalansága).
Jelentős hibája a távhőrendszernek (főleg történelmi örökség okán), hogy a hőtermelés
és hőfelhasználás centruma távol esik egymástól, aminek következménye jelentős
távvezetéki veszteség és nagy keringetési energiaigény.
A távhő előállításban a földgáz részbeni biomasszával történő kiváltása olcsóbb és a
külső hatásoknak kevésbé kitett ár energiahordozó bevonását jelentheti, melynek
helyben történő előállítása/biztosítása munkahely-teremtési, foglalkoztatási vonzattal
járhat.
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Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.

Szükséges a társaság működésének áttekintése, a gazdálkodásban rejlő tartalékok
feltárása, illetve, ha szükséges, célszerűségi, racionalizálási intézkedések megtétele
annak érdekében, hogy a működés hatékonysága növekedjen. Ennek keretében a Strand
működését is át kell tekinteni, és megvizsgálni, miként csökkenthető annak támogatási
igénye.
A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében elnyert „Ózd városi ívóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” című
pályázat során lehetőséget kell keresni a lakosságot terhelő vízszolgáltatási díjak
csökkentésére.
A szennyvíz beruházással kapcsolatban szükség van az Ózd Városi Csatornamű és
Víziközmű Társulat újjászervezésére, az akcióterületnek megfelelően fel kell mérni a
lakosság hozzáállását, az elnyert támogatás függvényében kell foglalkozni a
megvalósítással.
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

A 2010-ben elkezdett átalakítási-racionalizálási folyamatot folytatni kell. Ennek során a
társaság működése jelentősen át fog alakulni. A városüzemeltetési feladatokat a
27/KH/2011. (II.17.) sz. határozattal létrehozott új, Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény fogja ellátni. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-be beolvad az Ózdi
Sportcentrum Nonprofit Kft., az így létrejövő jogutód gazdasági társaság az erdősítési
pályázat megvalósítását fogja folytatni. A pályázat lezárulását követően meg kell
vizsgálni, hogy továbbra is indokolt-e fenntartani a társaságot, és ha igen, akkor milyen
tevékenységi körrel működjön.
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.

Át kell tekinteni a társaság szemétszállítási díj kalkulációs rendszerét, rendszeresen
vizsgálni kell a díjemelési javaslatok megalapozottságát, annak érdekében, hogy a
lakosságot ne terheljék indokolatlanul magas közszolgáltatási díjak. Emellett segíteni
kell a Társaság díj hátralékok behajtására irányuló törekvéseit is.
Meg kell vizsgálni az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-ben meglévő önkormányzati
üzletrész tulajdoni hányad értékesítési lehetőségeit tekintettel arra, hogy e tulajdonrész
megtartásával az önkormányzat nem tudja befolyásolni a társaság gazdálkodását.
ÓZDINVEST Kft.

A társaság tevékenysége a korábban átvett nem lakáscélú ingatlanok kezelése,
temetőgondnokság és piacfelügyelet mellett ki fog egészülni a lakáscélú ingatlanok
kezelésével. Meg kell vizsgálni, hogy a Társaság tulajdonában lévő gázvezeték-hálózat
értékesítése eseten a bevétel hogyan és milyen ütemben vonható el, illetve az emiatt
fellépő bevételek hogyan ellensúlyozhatók. Szükséges továbbá áttekinteni a Társaság
működését, melynek keretében a bérlakás-állomány felülvizsgálatára is sort kell
keríteni. Az ésszerű és költséghatékony lakásgazdálkodás kialakításához szükséges a
jellemzően komfort nélküli lakásokat értékesíteni.

176
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.

Folytatni kell a színvonalas szakmai munkát a városi televízió, a városi újság, és a
városi honlap működtetése tekintetében. Emellett folyamatosan szükséges készülni a
néhány éven belül jelentkező digitális átállással kapcsolatban jelentkező feladatokra, és
forrás igényre.
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Ózd Város Önkormányzata a 11/KH/2011. (I.20.) sz. határozatnak megfelelően 2011.
április 30-i dátummal beolvad az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-be. A sportlétesítmények
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az új, Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény fogja ellátni.
Ózdi Csőgyártó Kft. és Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft.

Meg kell vizsgálni, hogy a társaságok mely önkormányzati területeken tudják
megvalósítani azt a beruházást, amelyre a pályázati forrást elnyerték, és hogy e területek
hogyan bocsáthatók a cégek rendelkezésére, illetve van-e szükség a pályázattal
kapcsolatos szerződések módosítására.
Foglalkoztatás – munkahelyteremtés
Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltségének a
város foglalkoztatási helyzetére vonatkozó adatai szerint az álláskereső munkanélküliek
száma a 2011. január 1-jén 4 245 fő volt, mely kismértékű csökkenést mutat az előző
időszakokhoz képest. A térségi gondokhoz hasonlóan a városban is magas a
szakképzetlenek, valamint a 8 általánosnál kevesebb iskolával rendelkezők száma.
Tetézi a problémákat, hogy Ózd városban élő nyilvántartott álláskeresők 48,7 %-a már
több mint 1 éve nem tud elhelyezkedni. Az átadásra került kereskedelmi beruházások
munkahelyteremtése kismértékben ellensúlyozta a megszűnt cégekben feleslegessé vált
dolgozók számát.
A munkanélküliség kezelése továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az
Önkormányzatnak, mely egyrészt a befektetési célú, munkahelyteremtő beruházás
céljára
alkalmas
önkormányzati
ingatlanok
biztosításával,
másrészt
a
közfoglalkoztatásban rejlő pályázati lehetőségek maximális kihasználásával
biztosítható.

III. Városfejlesztés, városrendezés, városrehabilitáció:
A városfejlesztés, városrendezés alapelveit, irányát többek között a város
Településrendezési Terve (TRT) határozza meg. A jelenleg hatályos TRT-t az
Önkormányzat 1998-ban fogadta el. A változó körülményekhez, feltételekhez
igazodóan, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. sz. törvény (Étv.) kötelező előírásai miatt az Önkormányzat 2009. évben
annak teljeskörű felülvizsgálatáról döntött. Az eltelt időszakban a széleskörű szakmai és
társadalmi véleményezések megtörténtek, melynek eredményeként a módosított TRT-t
az Önkormányzat várhatóan 2011. II. negyedévében elfogadhatja. A terv felülvizsgálata
során – a hatályos jogszabályi feltételeknek való megfeleltetés mellett – alapvető cél,
hogy az Önkormányzat a városrendezés sajátos eszközeivel is elősegítse a gazdasági –
és a lakókörnyezet továbbfejlesztését, a város kistérségi központi szerepének további
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erősítését, beleértve a feltételek biztosítását a határon túli településekkel való
közvetlenebb kapcsolat kiépítéséhez. Új elemként szerepel az Integrált Városfejlesztési
Stratégiában
meghatározott
szegregációs
folyamatok
újratermelődésének
megakadályozása, a meglévők felszámolása. A terv meg fogja alapozni egy helyi
értékvédelmi rendelet megalkotását is azon területekre, amelyek magasabb szintű
jogszabályok alapján védettséget ugyan nem élveznek, de helyi örökségvédelmi
szempontból értékesek. A védettségre való törekvésnél, annak támogatásánál is
figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a felhagyott ipari létesítmények esetében az
Önkormányzat támogatja a megújulásra törekvést, az új munkahelyeket adó, városba
illeszkedő létesítmények létrehozását. Ennek megfelelően a védelem és a fejlesztés
kérdéseit összhangban kell kezelni.
Az elmúlt időszakban több olyan városrendezéssel kapcsolatos döntés is született,
melynek végrehajtása áthúzódik 2011-2014 évekre. A kivitelezés stádiumában van az
Új
Magyarország
Fejlesztési
Program
keretein
belül
funkcióbővítő
településrehabilitációként „az Ózd városban hívós településközpont kialakítása”
(Városközpont, Vasvár út 56., stb.), továbbá az integrált szociális jellegű
városrehabilitációként „az Ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja”
(Újváros tér, Öregek-Fiatalok Háza). A városrehabilitáció keretében folyamatban van a
Településfejlesztés a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben (LHH ÉMOP-2009-3.2.1/D) című pályázati felhívásra benyújtott- „Béke
telep és Újváros tér térségének megújítása” pályázatunk is, mely területileg több
projektet is tartalmaz. (Európa tér, Újváros tér, Városi strand, Városi Stadion fejlesztése,
a volt ÁMK bontása és területrendezése, stb.). Ezen beruházások megvalósítása az
elkövetkező gazdasági ciklus feladatát fogják képezni.
Környezetvédelem (hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, zöldterület gazdálkodás):

A város lakossága részéről jogosan fogalmazódik meg az igény, hogy egészséges
környezetben éljenek, ezáltal jobb életminőséget biztosítva a jelen és a jövő generációk
számára. A gazdaság remélt fejlődése sem járhat a környezeti elemek állapotának
romlásával, ezért minden jelentős önkormányzati döntés előtt mérlegelni kell annak
környezetvédelmi vonatkozásait.
Az Önkormányzat hosszútávra szóló környezetvédelmi elkötelezettségét fogalmazta
meg a 2002-ben megalkotott Önkormányzati Környezetvédelmi Program. A Program
stratégiai jelentőségű célkitűzései alapjában véve ma is érvényesek. A megalkotása óta
eltelt időszakban azonban számos olyan változás, minőségi átalakulás következett be a
város életében, amely önmagában is indokolja a Program felülvizsgálatát, a feladatok
aktualizálását. Ugyanakkor 2009 decemberében az Országgyűlés a 2014-ig terjedő
időszakra új Nemzeti Környezetvédelmi Programot fogadott el, mely az ország
fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja elősegíteni, a korábbinál nagyobb
súlyt fektetve a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére. Mindezt figyelembe véve az
előttünk álló időszakban szükséges elkészíteni az Önkormányzati Környezetvédelmi
Program átfogó felülvizsgálatát, aktualizálását. A programban a fenntartható fejlődéssel
összefüggésben az eddiginél nagyobb súllyal kell foglalkozni a fenntartható
energiagazdálkodás önkormányzati szintű kérdéseivel.
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Hulladékgazdálkodás:
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Program megalkotása mellett – azzal
összhangban – ki kell dolgozni az elkövetkező időszakra szóló Helyi
Hulladékgazdálkodási
Tervet.
Az
Önkormányzat
korábban
hatályos
Hulladékgazdálkodási Terve a 2009-ig terjedő időszakokra szólt. Az új Helyi
Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozásához megtörténtek az előkészületek, az új
Országos Hulladékgazdálkodási Terv elfogadását követően célszerű a tényleges munka
elkezdése.
Az elmúlt időszakban a hulladékgazdálkodás - ezen belül a kommunális hulladékkezelés
– az ISPA támogatással kialakított Sajó-Bódva Völgyi Hulladékgazdálkodási
Rendszerhez való csatlakozásunkkal gyökeresen átalakult, alkalmazkodva a hatályos
jogszabályok által támasztott környezetvédelmi követelményekhez. A 127
tagönkormányzatot magába foglaló Hulladékgazdálkodási Társulás illetve a térségi
hulladékgazdálkodási rendszer melletti elkötelezettség a következő időszakban is
meghatározó lesz az önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok ellátásában,
elsősorban a Sajókazán létesült térségi hulladéklerakóhoz való kapcsolódásunk révén.
Egyes hulladéktípusok esetében (építési-bontási hulladék, zöldhulladék) azonban
keresni kell a kezelés helyben történő megoldását is.
A Társulás által benyújtott pályázat útján tervezzük a bezárásra került Gál-völgye úti
hulladéklerakó rekultivációját. A rekultivációt követően is önkormányzati kötelezettség
a területnek még legalább 25 évig történő monitoringozása.
Az illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében továbbra is minden eszközzel fel
kell lépni, beleértve a tudatformálást és a szigorú szankciók alkalmazását egyaránt.
Ebben a munkában az Önkormányzat továbbra is számít a hulladékkezelési feladatokat
ellátó közszolgáltató közreműködésére. Ugyanakkor egyes szegregált területek esetében
a városfejlesztés, városrehabilitáció eszközei is elősegítik a tiszta, rendezett, hulladéktól
mentes környezet kialakulását.
Vízgazdálkodás:
A környezetvédelem egyik legfontosabb részterülete a vizek védelme, a vízgazdálkodás.
Az Önkormányzat által ellátandó alapfeladatoknak is fontos részét képezi:
 az egészséges ivóvíz biztosítása,
 a szennyvízkezelés, valamint
 a vízrendezés, vízelvezetés.
A vezetékes ivóvízellátás gyakorlatilag a város teljes területén kiépített. Az ÉRV-től
átvett ivóvíz magas ára és részben biztonsági szempontok miatt is időről-időre
felvetődik az alternatív vízbázisok igénybevételének lehetősége, –szükségessége.
Az Önkormányzatnak az elkövetkező időszakban tovább kell vizsgálnia azokat a
lehetőségeket, amelyek felhasználásával legalább részben kiváltható a Lázbérci
víztározóból érkező ivóvíz.
A szennyvízcsatorna hálózat a város többszintes beépítésű területein teljes körűen
kiépült, az összegyűjtött szennyvíz a városi szennyvíztisztítóba van elvezetve
Nem mondható el ugyanez a családi házas beépítésű területeken. Az elmúlt évben a
szennyvíz-projek megvalósításához a célterületeket újból át kellett tekinteni és – a
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szigorodó pályázati feltételek miatt – le kellett szűkíteni. A célterületként meghatározott
mintegy 3000-3100 ingatlan esetében azonban az Önkormányzat – az érintett lakosság
eddigi áldozatkészségét is értékelve – tovább dolgozik a szennyvíz-projekt mielőbbi
megvalósításán.
A 2010 tavaszán-nyarán történt rendkívüli esőzések következtében megáradt patakok
Ózdon is több helyen és több esetben árvízi helyzetet idéztek elő és költséges
védekezési munkákat tettek szükségessé. Az okokat elemezve megállapítható, hogy a
szélsőséges időjárás mellett az elhanyagolt mederállapot is hozzájárult az árvizek
kialakulásához az egyébként országos szinten nem túlságosan jelentős élővízfolyásokon.
Városunkat illetően speciális problémaként jelentkezett azon állami tulajdonú
vízfolyások kezelése, fenntartása, amelyek évtizedekkel ezelőtt társulati kezelésben
voltak és a víztársulat 1995. évi megszűnését követően – kategóriájuknál fogva – nem a
területileg illetékes Vízügyi Igazgatósághoz, hanem a BAZ. Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósághoz kerültek kezelésbe. Ezen vízfolyások – Uraj és Ózd
patak – esetében a kezelőnek kijelölt szervnek sem forrásai, sem eszközei nincsenek a
kezelői feladatok ellátásához.
Az előrelépéshez biztosítani kellene a feltételeket a jelenlegi kezelő szervezet részére,
vagy az állami tulajdonú patakok jelenlegi kezelői viszonyaiban szükséges változtatni.
A vízfolyások fenntartásában jelentkező illetve az árvízi problémák mérséklése
érdekében az Önkormányzatnak meg kell tenni a lehetséges lépéseket illetve előtérbe
kell helyezni a kapcsolattartást a vízügyi szervezetekkel.
Pályázati támogatással szükséges megvalósítani a vízfolyásokon azokat a fejlesztéseket,
amelyek az elmúlt évtizedekben elmaradtak. Ugyanakkor segítséget jelenthetnek a
feladatellátásban a jogszabályi változások, melyek révén várható, hogy a helyi
védekezésben is az eddigitől nagyobb szerepet kapnak a vízügyi szervezetek.
A városi csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése, az elavult vagy hiányzó
szakaszok, műtárgyak rekonstrukciója, kiépítése azonban a jövőben is teljeskörűen az
Önkormányzat kötelezettsége marad. A város számos pontján jelenkező vízelvezetési
problémát átfogóan kezelve, a feladatokat tervszerűen ütemezve – az anyagi
lehetőségeket a legkritikusabb helyekre koncentrálva – lehet csak megoldani.
Zöldterületek, erdősítés:
A zöldterületek gondozottságának mértéke, színvonala az elmúlt időszakban tovább
növekedett. Mindez azonban elsősorban a központi területeken, a városrehabilitációs
programban is érintett településrészeken volt látványos. Különösen az allergén
gyomnövények terjedésének megakadályozása érdekében a peremterületeken,
mellékutak mellett lévő önkormányzati területeken is cél a legszükségesebb
gondozottsági szint elérése. Az önkormányzati területek rendben tartása erkölcsi alapot
nyújt ahhoz is, hogy szigorúbban fellépjünk a saját területüket elhanyagolt, gyomos
állapotban tartó tulajdonosok ellen.
Az Önkormányzat hosszú évek óta törekszik a várost övező kopár domboldalak
fásítására, erdősítésére. A korábbi évek tanulmányai szerint a városközeli dombok
erdősítése nagyban hozzájárulna a szél- és vízerózió által pusztuló talaj megkötéséhez.
Az erdősítés ezen hatása hosszú távon a patakok feliszapolódását is lényeges mértékben
csökkentené, megtakarításokat eredményezve a fenntartásban és csökkentve az
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árvízveszélyt. A területi adottságok miatt – meredek domboldalak, elaprózott területek –
városunk környékén elsősorban a „hagyományos”, őshonos fafajtákkal történő
erdőtelepítésnek, fásításnak van létjogosultsága. Mivel ebben az esetben a telepítésre
fordított befektetések megtérülési ideje lényegesen hosszabb mint az energia
ültetvények esetén, ezért fokozott állami támogatásra lenne szükség. A telepítések egyéb
előnyeit – pl. foglalkoztatás – tekintve azonban a ráfordítások társadalmi szinten
megtérülnének. Az erózió elleni védelem mellett természetesen az erdő általános
közjóléti, környezetvédelmi szerepét is figyelembe kell venni, amikor az erdőtelepítések
fontosságát hangsúlyozz
uk.

Közlekedésfejlesztés:
Az elkövetkezendő időszakban meghatározó jelentőségű – és az itt élők számára
létfontosságú – feladat az új munkahelyek létesítése. A térség gazdasági-társadalmi
fejlődését viszont jelentősen befolyásolja a közúti és vasúti megközelítés lehetősége,
színvonala.
A befektetőkkel folytatott tárgyalások során az elmúlt években, de sajnos napjainkban is
negatívumként jelentkezik településünk közlekedési szempontból kedvezőtlen földrajzi
elhelyezkedése. A befektetők még az egyik legkedvezőtlenebb helyzetű megyék közé
tartozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyén belül is a jobb közlekedési infrastruktúrával
rendelkező térségekbe telepedtek, illetve telepednek le (pl.: Dél-Borsod). Sajnos az
eddig megvalósult, ill. folyamatban lévő országos közúthálózat-fejlesztések közvetlenül
nem érintik Ózd térségét. Az M3 autópálya, az M30 autóút, a 26. sz. főút
Sajószentpétert elkerülő szakasza, 4 nyomtávra bővítése csak közvetve hat térségünk
gazdaságára, az „országos közúti vérkeringésbe” való bekapcsolására. Budapest és a
környező megyeszékhelyek (Miskolc, Eger, Salgótarján) elérési lehetőségei ez idáig
érdemben nem javultak.
A térség elérhetőségének javítása terén jelentős előrelépés csak az alábbi fejlesztések
megvalósításával érhető el:
1. A 25. és 26. sz. főút Ózd és Miskolc közötti szakasza vonatkozásában az Országos
Területrendezési Terv is – lényegében kivétel nélkül – rendelkezik a települési
átkelési szakaszok kiváltásával. Ózd és térsége szempontjából ezek közül
meghatározó jelentőségű a Bánrévét és Sajópüspökit elkerülő szakasz megvalósítása
(25. sz. főút 76,9 km szelvény – 26. sz. főút). A megvalósításhoz 2005. évben már
az építési engedélyezési tervek is elkészültek, de sajnos a megvalósításra a mai
napig nem került sor. A fejlesztést indokolja az e szakaszon már évek óta 20 t
súlykorlátozással működtetett Sajó-híd állapota (ily módon jelenleg Miskolc
irányából a közlekedési szabályok betartásával nagyobb tehergépjárművekkel Ózd
meg sem közelíthető), valamint a közlekedést igen jelentősen lassító bánrévei
nemzetközi vasúti szintbeni kereszteződés. A tervezett beruházással rövidebb és
kizárólag külterületi nyomvonallal megoldódnának ezen több mint egy évtizede
fennálló problémák.
2. A térség Budapest irányából való gyors és biztonságos megközelítése hasonlóan
megoldatlan. Az M3 autópálya, 3-as főút és az országhatár (Bánréve) közötti É-D-i
főúti kapcsolatot a 25. sz. főút biztosítja, mely jellemzően dombvidéki területen
halad. Ennek legkritikusabb szakasza a Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti
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szerpentin, mely részben Heves, részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében halad.
A szerpentin kiváltására már 2001. évben is több előzményterv készült, azonban
konkrét beavatkozásra a mai napig nem került sor. A szerpentin állapota az eltelt
közel 10 évben tovább romlott, az elmúlt 3 évben ezen szakaszon két helyen is
beszakadt, megcsúszott a főút, jelentősen korlátozva ezzel a Budapest irányából
való eljutást. Tekintettel arra, hogy az ez irányú megközelítésre csak ezen útvonalon
van lehetőség, annak kiváltása illetve korszerűsítése halaszthatatlan feladat. Az
előzménytervek egyike a szerpentin kiváltását tartalmazza, mely a jelenlegi
nyomvonaltól jelentősen eltérve gyakorlatilag egy völgyben haladó új utat
feltételez. Ezen nyomvonalon egy kb. 650 m hosszú alagút vagy „V” bevágás
létesítése is szükséges. Tekintettel arra, hogy a végleges megoldást ez a változat
biztosítaná, minden lehetséges fórumon kezdeményezni kell annak az Országos
Közlekedésfejlesztési Stratégiába, valamint az Országos Területrendezési Tervbe
való beépítését.
3. A városunkon áthaladó 4 számjegyű országos közutak állapota is az elmúlt években
tovább romlott, azok a mai kor követelményeinek csak teljes körű felújítással
felelnének meg. Ennek érdekében el kell érnünk, hogy a 2306 számú Zabar-Ózd
országos közút „Ózd-Bolyki elágazás – Hangony közötti szakaszának felújítása
(kb.: 7,5 km) az ÉMOP-ROP 2014-2017. évi fejlesztési listájára felkerüljön, és a
határidőre történő megvalósítás érdekében a tervezési és engedélyezési munkák már
2011-2012. évben megkezdődjenek. A beruházás átmenetileg javítaná a
Salgótarján-Budapest irányú közúti elérhetőséget, mivel szintén ROP pályázati
koncepcióban az elmúlt évben már elkészült a Nógrád megyei – Zabar-Salgótarján
közötti – útszakasz teljes rekonstrukciója.
4. Az országhatáron átnyúló kapcsolatok fejlesztésében Szlovákia irányába több
„határ” átkelési lehetőség létesítése is indokolt lenne. Ezek között megvalósításra
vár a Susa-Jéne, Susa-Rimaszécs utak kiépítése, mellyel napjainkban a szakma
kormányzati szinten is foglalkozik.
5. Településünk hasonló problémákkal küzd a vasúti közlekedés terén is. Miskolc-Ózd
vonatkozásában a pálya műszaki állapota miatt a teher- és a személyszállítás is csak
igen korlátozottan működik. A Kazincbarcika-Ózd közötti szakaszon jelentősebb
felújításra, villamosításra nem került sor, így a teherszállításon belül a vasúti
szállításnak e térségben a műszaki feltételei sincsenek meg. Ezen belül kiemelt
problémát jelent a bánrévei ún. „delta vágány” felújításának elmaradása. Ezen
szakasz biztosítaná, hogy Miskolc-Ózd viszonylatban Bánréve elkerülésével
lehessen vasúton Ózdra eljutni, jelentősen rövidítve ezzel az eljutási időt.
6. 2010. december 12-től a térség vasúti személyszállításában is számunkra hátrányos
módosítások lettek bevezetve. Jelenleg Miskolc-Ózd viszonylatban már csak
Kazincbarcikán történő átszállással lehet utazni és egyidejűleg a korszerű és
elfogadható menetidejű (58 perc) InterPici járatok is megszűntek. Az InterPicik
visszaállítása ügyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé több megkereséssel
éltünk, ez idáig sajnos eredménytelenül. A vasúti személyszállítás színvonalának
emelésében és a vasúti közlekedés lakossági igénybevételének növelésében is
kedvező szerepet játszana, amennyiben az Ózdra közlekedő vonatok a jelenlegi –
végállomásként működő – ózdi vasútállomáson túl a város központját jobban
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megközelítve tudnának közlekedni. Erre műszaki lehetőséget a korábban az ÓKÜ
tevékenységével összefüggésben létesített MÁV illetve iparvágányok adnak,
melyek felhasználásával a Gyújtó-térig meghosszabbítható lenne a vonalszakasz.

IV. Közbiztonság
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és a közbiztonság
javítását, valamint az önkormányzati vagyon védelmét kiemelt feladataként kezelte és
kívánja kezelni a jövőben is. Ezen feladatok ellátásra a Képviselő-testület minden évi
költségvetéséből meghatározott összeget biztosít.
Az Önkormányzat a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel valamint az
őrző-védő feladatokat ellátó szervezetekkel szerződést kötött meghatározott feladatok
elvégzésére. A szerződésben foglalt feladatok elvégzését ellenőrizte és azok teljesülése
esetén a támogatás kifizetéséről gondoskodott.
Az Képviselő-testület a jövőben is –a teljesítések arányában- támogatni kívánja azokat a
szervezeteket, amelyek az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok védelme, a
közbiztonság javítása, valamint a közrend fenntartása érdekében munkát végeznek.
A támogatást a jövőben is konkrét, számon kérhető feladatok elvégzéséhez kell kötni, a
folyósítást a teljesítéstől kell függővé tenni.
Ózd Város Önkormányzata 2008 novemberétől térfigyelő-kamera rendszert működtet
Ózdon. Működése óta a kamerával megfigyelt területeken a közbiztonság és a
bűnmegelőzés területén javulás tapasztalható. Ennek a tendenciának a fenntartása
érdekében tovább szükséges működtetni a térfigyelő-kamerákat, illetve lehetőség szerint
bővíteni kell a megfigyelt területeket.
A Közterület-felügyelet irányítása alatt 2009. évtől működik a „Városőrség” Ózdon. A
szervezet működése a lakosság megelégedésére szolgált, biztonságérzetüket
nagymértékben javította jelenlétük. Az elért eredmények fenntartása, a közbiztonság és
a közterületetek, valamint a rendezett lakókörnyezet további javítása érdekében fontos,
hogy a „Városőrség” továbbra is működjön. A Közterület-felügyelet szervezeti és
működési feltételeinek javítása is szükséges a felügyelet hatékonyabb munkavégzése
érdekében. Ennek érdekében meg kell vizsgálni a térfigyelő-kamerák használatának
lehetőségét a felügyeleten.
Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriuma - mint szakmai koordinátor - a
közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés érdekében a jövőben is működjön együtt a
rendőrséggel, a polgárőrséggel, a civilszervezetekkel, valamint az őrző-védő feladatokat
ellátó szervezetekkel.

V. Közoktatás, közművelődés, sport és ifjúságpolitika
KÖZOKTATÁS
Közoktatási intézményrendszerünk heterogén, megfelel településünk
adottságainak, a lakosság igényeinek. A kihasználtság mértéke jó.

földrajzi

Jelenleg az Ózd Város Önkormányzata által fenntartott
közoktatási
intézményrendszerben 15 óvoda, 9 általános iskola és 2 középfokú iskola 13 önálló
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intézményi keretben biztosítja a kötelező és felvállalt közoktatási feladatellátást, 4
intézmény esetében intézményfenntartó társulásban.
Óvodai nevelés

Az óvodások száma 1275 fő, 69%-uk hátrányos helyzetű, 30,5%-uk halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek. 5 óvodában 80% fölötti a halmozottan hátrányos helyzetű
cigány gyermekek aránya, felzárkóztatásuk, a szocializáció erősítése kiemelt feladat.
50 óvodai csoportban 108 óvodapedagógus és 91 fő nem pedagógus dolgozó végzi a
nevelőmunkát. A feltöltöttség 105%-os. Minden 5 éves gyermek óvodai férőhelye
biztosított, a várólisták adatai további férőhelybővítést igényelnek.
A Tétény vezér úti óvodabővítési ÉMOP pályázat kapcsán megvalósuló csoportbővítés
a sajóvárkonyi területen megoldást nyújt, a somsályi óvodában és a Nemzetőr úti
óvodában épületrész-felújítással megoldható a bővítés.
Az óvodai nevelési programok szakmailag garantálják az eredményes nevelőmunkát, a
belső innováció és a sikeres pályázati tevékenység továbbvitele, folytatása a célkitűzés
az előttünk álló ciklusban.
Általános és középiskolák

Az általános iskolákban jelenleg 3750 fő a tanulólétszám, évente kb. 80 fős
csökkenéssel kell számolnunk, s ehhez igazítani a tanulócsoport és foglalkoztatotti
létszámot.
Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve differenciált esélyteremtési
program keretében segíti a rászoruló tanulók felzárkóztatását.
Minden iskolánkban 40% fölött van a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ugyanakkor a
három „jó” tanulói összetételű intézményben (Bolyky Tamás, Újváros Téri, Vasvár Úti
Általános Iskola) a tehetséggondozásé a főszerep, négy iskolában viszont túlsúlyba
kerültek a halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók. Ezen intézményekben
kiemelt cél a felzárkóztatás és a szocializáció segítése. (Árpád Vezér ÁMK, Apáczai
Csere János, Bem Úti Általános Iskola, Sajóvárkonyi ÁMK)
Az általános iskolai intézményrendszerben 257 fő pedagógus és 123 fő technikai
dolgozó alkalmazása biztosítja a kötelező feladatok ellátását. A pedagógiai munka 163
tanulócsoportban és 39 napközis csoportban folyik.
Iskoláink Pedagógiai Programjaik megvalósítását a tanulócsoportok számára –
jogszabály szerint – biztosítandó 6990 óra heti 92,6%-os felhasználása mellett, 6476
órában látják el. A teljes törvényes órakeret ellátásához a jelenleg finanszírozott 329
(státuszban 305 + túlórában 24) álláshelyen túl még 33 pedagógus álláshely
biztosítására lenne szükség, mely lehetővé tenné az etnikai órák, a szükséges egyéni
fejlesztő órák, a sportköri és egyéb feladatok teljes körű ellátását.
A szülői igényekhez igazodóan a napközis csoportok számának legalább 6-tal való
növelése szükséges a jövőben, mely a fenntartó számára nemcsak jogszabályi
kötelezettség (Kt. 53.§ (4) bekezdése), hanem az esélyteremtés pedagógiai eszközökkel
történő szolgálata (iskolaotthonos csoportok számának bővítése).
A közoktatási feladatellátás jelen finanszírozási rendszere 2011-től nem teszi lehetővé
városunk önkormányzata számára a nem kötelező feladatellátás továbbvitelét. A
2011/12-es tanévtől az eddig városi fenntartásban működő két iskola (SZIKSZI, Árpád
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Vezér ÁMK Szakképző Iskolája) megyei fenntartásba adása elkerülhetetlenné vált. (Kt.
86.§ (3) bekezdése)
Célunk a jövőben, hogy – a megyei fenntartásban működő – valamennyi ózdi középfokú
intézménnyel a szakmai kapcsolattartás megmaradjon, az együttműködés erősödjön.
A Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adásával kapcsolatos finanszírozási
akadályok elhárultak (a Kt.-t módosító 2010. évi LI. tv. szerint), az egyeztető
tárgyalások folyamatban vannak.
A szándékaink szerint elsődlegesen karitatív célokat szolgáló egyházi közoktatási
feladatellátás jelentős előrelépést képvisel majd városunk képzési kínálatának szakmai
színvonalában, az oktatási esélyteremtés és hosszú távon a hitüket gyakorló családok
szolgálatában, s mellette önkormányzatunk számára költségvetési kiadáscsökkenést
eredményez.
Jelenleg a kötelező közoktatási feladatellátás rendszerének racionalizálása szükséges,
ugyanakkor figyelembe kell venni azt a kormányzati szándékot, hogy pár éven belül a
normatíva rendszert felválthatja az az állami közoktatási feladatfinanszírozás, mely az
intézmények bér- és járulék-kiadásait átvállalja a fenntartó önkormányzatoktól. Ez a mai
41%-os önkormányzati támogatást 20-25%-ra csökkenti majd, melyek az intézmények
fűtési energia-felhasználásának korszerűsítésével később tovább csökkenthetők.
A Kt. 88.§ (4) bekezdése szerint az önkormányzatok feladataikat társulásban is
elláthatják. A további intézményfenntartó társulások létrehozásával városunk kistérségi
szerepe erősödhet, az ösztönző normatívák felhasználásával a feladatellátás színvonala
javulhat.
Felsőoktatás

Városunkban a felsőfokú képzés megjelenése érezhető szemléletváltozást okozott, a
folyamat további erősítésére van szükség. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
kihelyezett főiskolai tagozatának működtetését 2011-től új együttműködési
megállapodás keretében, a hatékonyság és a képzési kínálat további bővítésének
szándékával tervezzük.
Közművelődés
Ózd város kulturális életének alapjait a közművelődés helyi szabályozásáról szóló
12/2008. (III.25.) sz. rendelettel módosított 18/2000. (VI.7.) számú rendelet, valamint a
2007-2013. időszakra elfogadott középtávú közművelődési koncepció fektette le.
A szakmai tevékenység bázisát képező Ózdi Művelődési Intézmények
intézményegységei (városi művelődési központ, városi könyvtár, városi múzeum) ezek
irányelveivel, célrendszerével összhangban végzik mindennapi munkájukat.
Az ÓMI legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a város és térsége kulturális, közéleti
központjaként az információszerzés fő bázisa, az oktatás hatékony segítője legyen,
továbbá a művelődés, a továbbképzés, a rekreáció egyik alapintézményeként nyújtson
minőségi szolgáltatásokat, valamint törekedjen városunk arculatának formálására, jó
hírének öregbítésére.
Az elmúlt évek során a közművelődési és a könyvtári intézményegységben előtérbe
került a pályázati források igénybevétele, melynek köszönhetően egyfelől
korszerűsödött azok infrastrukturális feltételrendszere és eszközállománya, másfelől
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rangos projektek és események megvalósítója, helyszíne lehetett a város. A pályázati
lehetőségek széleskörű kiaknázása a jövőben is prioritást kell, hogy élvezzen, hiszen
nagyobb horderejű kulturális rendezvények, konferenciák, szakmai találkozók
lebonyolítására gyakorlatilag csak ilyen módon, azaz külső források bevonásával nyílik
lehetőségünk. Minthogy ezek az események alkalmat kínálnak nem csak kulturális, de
természeti, gazdasági értékeink bemutatására is, a tisztán közművelődési célok mellett,
egyben a településmarketing hatékony támogatói lehetnek.
ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó”: Kiemelt célunk, hogy a hagyományossá
vált – már kialakult közönséget vonzó – programok megrendezésének feltételeit a
jövőben is biztosítsuk, ugyanakkor új, hagyományteremtő rendezvényekkel is
színesebbé tegyük a város kulturális kínálatát. Ezen belül különösen azokra a
kezdeményezésekre kell hangsúlyt fektetni, amelyeknek célközönsége túlmutat a város
és a kistérség határain, lehetővé teszi kapcsolatrendszerünk kiterjesztését régiós,
országos, illetve nemzetközi viszonylatban.
 2010 augusztusában került megrendezésre az I. Ózdi Parkfesztivál, az első olyan
fesztivál-jellegű nagyrendezvényünk, amely a későbbiekben idegenforgalmi
attrakcióként is felkínálható.
 Évek óta népszerű, visszatérő programjaink (pl. Ózdi Napok, Ünnepi Könyvhét
és Könyvtári Napok, Borsodi Művészeti Fesztivál, Kulturális Örökség Napjai,
Jazz Fesztivál) megtartása, esetleges bővítése szintén indokolt lenne.
 Esetünkben különös figyelmet érdemel az ipari örökségvédelemmel kapcsolatos
feladatok tudatos, tervszerű ellátása, az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása.
 Ehhez társulhat az a fajta „szellemi örökségvédelem”, amely ideiglenesen vagy
akár permanensen visszavonzza Ózdra a városunkból, szűkebb környékünkről
elszármazott, s a legkülönfélébb szakterületeken tevékenykedő személyeket,
honismereti találkozók, előadások keretében.
 A térség tehetséges fiataljainak felkarolása, valamint a költségtakarékos
rendezvényszervezés érdekében mind nagyobb mértékben és egyre több
műfajban tudunk támaszkodni a helyi erőforrásokra (előadók, amatőr művészeti
csoportok). Mindez egyúttal elősegíti az ifjúság bevonását a közművelődési
ágazatba közreműködőként vagy közönségként, s értelmes, hasznos, változatos
alternatívákat kínál szabadidejének eltöltéséhez.
Az országos tendenciákkal összhangban érdemes a jelenleginél is intenzívebben nyitni
 a felnőttképzési tevékenység – tematikus – kiszélesítése,
 a határon átívelő kapcsolatok kiépítése, ápolása,
 az etnikai jellegű kulturális igények kielégítése, törekvéseik felkarolása,
 a turisztikai vonzerő (pl. kulturális és konferenciaturizmus révén) növelése,
 a korszerű technikai háttérre alapozott kulturális szolgáltatások felé.
ÓMI Városi Könyvtár: A könyvtár az ózdi kistérség legnagyobb közgyűjteménye,
kistérségi szolgáltató könyvtár, valamint a ZMNE kihelyezett tagozatának
háttérintézménye. A településhatárokon átívelő funkciókból adódik, hogy a folyamatos
szakmai párbeszéd eredményeként csökkenjenek a földrajzi, gazdasági és társadalmi
különbségekből származó hátrányok, emelkedjen a szakszolgáltatások színvonala,

186
hatékonyan legyen képes betölteni információs központ szerepkörét, mind nagyobb
mértékben alapozva a korszerű technikai és informatikai lehetőségekre.
Kiemelt projekt lesz az épülettől és nyitva tartástól független könyvtárhasználat és
hozzáférés biztosítása, ezzel együtt új használói rétegek elérése, kiszolgálása (különös
tekintettel a hátrányos helyzetűekre és a fogyatékkal élőkre).
ÓMI Városi Múzeum: Az intézmény a város történelmi értékeinek és ipari múltjának
bemutatásával, folyamatos kutatásával és közzétételével lényeges tényezője a városi
rangnak. Lehetővé teszi az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, kiegészítő ismeretek
megszerzését, különösen a felsőoktatási hallgatók kutatásait, szakmai előmenetelét
támogatja. Információkat nyújt ipari vállalkozók és beruházók számára a vidék ipari
kultúrájáról, örökségéről.
Megoldásra váró probléma a múzeum épületének rekonstrukciója, de ide kapcsolódik az
ipartörténeti emlékeink bemutatását lehetővé tevő „skanzen” kialakítása is, melyekre a
későbbiekben attrakciók, rendezvények épülhetnek.
Sport
Ózd városában megfelelő számú és színvonalú sportprogramot sikerült megvalósítani. A
sportszervezetek és a városi sport szakbizottságok sok lehetőséget biztosítottak a
versenysport és a szabadidősport területén is rendszeres testmozgásra. Az Ózd Térségi
Diáksport Bizottság egész tanévre szóló versenyrendszert működtet és több megyei és
országos szintű rendezvényt bonyolított le sikeresen. Ezekhez az önkormányzat
biztosította a létesítmény feltételeket. Az utóbbi időszakban több fejlesztés is történt:
megújultak a stadion főépületének öltözői és a fűtési rendszer, de a legjelentősebb
változás a 2008-ban átadott tanuszoda megépülése és a tekepálya felújítása jelentette.
A sport egy-egy területén szinte minden évben akad kimagasló eredmény.
Súlyemelésben, kerékpározásban, úszásban, repülőkorongban sikerült több országos
bajnoki címet szerezni. A diákolimpiákon résztvevő iskolák tanulói pedig a
korcsoportos versenyeken voltak többször az ország legjobbjai. Több egyesületnek
sikerült kiharcolnia a magasabb osztályban való szereplés jogát, sőt az önkormányzat
támogatásának köszönhetően mind egyéni, mind pedig csapat sportágak képviselői is
kijutottak a nemzetközi porondra. Ez jelentősen hozzájárult a város imázs pozitív
alakításában. Csak úgy, mint a megvalósult nemzetközi rendezvények. A sportcsarnok
több alkalommal volt házigazdája rangos eseménynek, így a Pannon Kupa
mérkőzéseinek, a junior kézilabda vb selejtező mérkőzésének, Röplabda Olimpiai
Reménységek Tornájának, asztalitenisz válogatott mérkőzésnek vagy például az első női
futsal válogatott mérkőzés is történelmi sportesemény volt.
Az eddig elért eredmények megőrzése és az önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatainak ésszerűsítése érdekében a továbbiakban szükséges feladatok:
 a 2011 májusában várható új sporttörvény kihirdetése után, a helyi sportéletben
történő változásokat figyelembe véve, új városi sportkoncepciót kell megalkotni;
 a városi tulajdonban lévő sportlétesítményeinek kihasználtságának és gazdaságos
működtetésének felülvizsgálata;
 a város imázs szempontjából igen fontos versenysport támogatásán túl egységes
utánpótlás nevelési koncepció kidolgozása;
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 az iskolai sport kereteinek kiszélesítése, a diákolimpiai versenyrendszer feltételeinek
biztosítása, az iskolák és testnevelők pontrendszeren keresztül történő motiválása;
 a felnőtt lakosság sportolási, testmozgási lehetőségeit szabadidős sportprogramokon
keresztül kell megvalósítani, külön figyelemmel kísérve a nők és a fogyatékkal élők
sportolásának a biztosítását;
 a sportorvosi körzet visszaállítása;
 a tehetséges és sikeres sportolók megtartása, motiválása érdekében teljesítményük
elismerése, ösztöndíj rendszer kialakítása.
Ifjúságpolitika
Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenysége – részben a humán erőforrás szűkössége
miatt – az elmúlt években a minimális feladatellátásra korlátozódott. Ifjúsági törvény,
illetve azon alapuló ifjúságpolitikai koncepció hiányában ez a terület mind a mai napig
meglehetősen szabályozatlan.
Ózd Város Önkormányzata, költségvetési okok miatt, 2010-ben nem csatlakozott az
addig évente bonyolított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. Ennek következtében közel 150 felsőoktatási hallgató esett el a
rendszeres szociális jellegű juttatástól. A Bursa Hungarica pályázati rendszer újbóli
bevezetése számottevő anyagi segítséget jelentene az értelmiséggé nevelődő ózdi
fiataloknak.
Ugyancsak megszűnt városunk alapfokú oktatási intézményeiben az Iskolatej-ellátás,
hiszen az önkormányzat nem tudta biztosítani az új támogatási konstrukcióval együtt
járó, jelentősen megnövekedett (50%) önerőt. A jövőbeli finanszírozási feltételrendszer
függvényében e program újraélesztése is támogatná a hátrányos helyzetű családok
gyermekeit, több mint három és félezer gyermek számára biztosítana napi egyszeri
garantált tejtermék-ellátást.
Jelenleg is él a ZMNE kihelyezett ózdi képzésében résztvevő ózdi lakos hallgatók
szociális elvű költségtérítési hozzájárulása. A pályázat további bonyolítása indokolt.
Az ifjúsági közéleti szerepvállalás jegyében évek óta megoldott városunk képviselete a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diákparlamentben, lehetőség szerint ez további
fórumokra is kiterjeszthető. A jelenleg hiányzó ifjúsági törvény megalkotásának
függvényében szükséges Ózd város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozása,
valamint annak elvi alapjaira építve az ÓZDIÁK Városi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat újraszervezése.

VI. Szociálpolitika, egészségügy
Szociálpolitika
Ózd város lakosságának szociális helyzetét a 2008. évi gazdasági válság súlyosan
hátrányosan befolyásolta, a gazdasági-társadalmi folyamatokat jelentős mértékben
negatívan determinálta. Ennek hatásai a lakosság körében 2009. év második-harmadik
negyedévében egyértelműen és markánsan megjelentek és 2010-ben folytatódtak, az
alábbi sajátosságokat mutatva:
 emelkedett a munkanélküliség,
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 nőtt az aktívkorúak ellátására jogosultak száma,
 magasabb lett
o a szolgáltatási-díjhátralékosok száma,
o a jelentős összegű – 50 E Ft-tól több százezer forintos összegű –
díjhátralékkal, valamint
o többféle szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezők száma,
 nőtt a szociális rászorultság lapján pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokra
jogosultak száma.
A fenti okozati tényezők egymás hatását erősítve tovább generálták azokat a
folyamatokat a lakosság körében, amelyek demográfiai hatásai jól kimutathatóak,
úgymint
 folytatódott az elvándorlás a városból,
 csökkent a város lakosságának száma,
 csökkent az aktív korú népesség,
 nőtt a 70 év feletti lakosok, ezen belül is a nők száma.
Az eddig is hátrányos helyzetben élők életvitele még nehezítettebbé vált. Azok pedig,
akik ez idáig elkerülték az adósságcsapdát – különös tekintettel a lakhatás szolgáltatási
díjaira -, többségük az elmúlt két év alatt olyan jelentős összegű hátraléko(ka)t
halmozott föl, amely kezelésére önerőből már nem képes.
A munkahelyek hiánya tovább súlyosbítja mindazon személyek, családok életvezetését
– ami 2011-ben közel 750 főt érint –, akik kikerülnek a munkanélküli ellátás
rendszeréből, és munkahely hiányában a szociális ellátó rendszerbe kényszerülnek.
A fentiek alapján megállapítható, hogy szükségszerű a helyi szociálpolitikai eszközök
körében – a költségvetési források mértékének figyelembe vételével – olyan
intézkedések megtétele, amely mérsékelni képes a lakosság körében a válság okozta
rendkívüli élethelyzet enyhítését, kezelését.
Ózd Város Önkormányzatának szociálpolitikáját a következő években
 a helyi társadalmi-gazdasági viszonyok jellemzői,
 a foglalkoztatottsági mutatók és
 a lakosság összetételét jellemző demográfiai folyamatok határozzák meg.
A Képviselő-testület mindezek figyelembe vételével fogalmazza meg programtervében
szociálpolitikai céljait, majd a végrehajtás során törekszik a döntéseiben azok érvényre
juttatására. A célok megvalósítása érdekében a város vezetése folyamatosan a
leghatékonyabb, az egyéni értékeket és az emberi méltóságot megőrző megoldásokat
kívánja alkalmazni, felhasználva a szociálpolitika eszköztárát a jogszabályi lehetőségek
teljes körű kihasználásával.
Az Önkormányzat szociálpolitikája jól körülírható területekre koncentrálódik, komplexen
kezelve a célterületeket annak érdekében, hogy a különböző eszközök hatása együttesen
erősítse egymást, ezáltal fokozva azok hatékonyságát, eredményességét és adekvát választ
adjanak a fennálló problémákra.
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Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a család védelmét, támogatását,
működőképességének megőrzését. Hangsúlyosan jelenik meg a célok között a
pályakezdő és a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok
közfoglalkoztatásba történő bevonása. További jelentős célkitűzése, hogy munkát
biztosítson az aktív korú lakosok számára a segély helyett, amely cél szervesen
illeszkedik a családok támogatásához. A harmadik, prioritást élvező terület az idős
emberek ellátásának biztosítása, életvitelük segítése. Végül, de nem utolsó sorban
törekszik az Önkormányzat a súlyosan hátrányos helyzetű lakosok leszakadásának
megakadályozására, a peremre sodródásuk visszafordítására, rehabilitálásuk segítésére.
Az Önkormányzat a fenti célok elérése érdekében az alábbi szakmai eszközöket kívánja
alkalmazni.
A Képviselő-testület jogalkotói tevékenysége keretében a pénzügyi lehetőségek és a helyi
sajátosságok figyelembe vételével szükség szerint megalkotja a szociális ellátásokról és a
gyermekek védelméről szóló rendeletét. Megalkotja továbbá Ózd Kistérség Többcélú
Társulásának (a továbbiakban: Társulás) felhatalmazása alapján - az Ózdi kistérség lakosságára
kiterjedő hatállyal (is) - a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások formájáról, az ellátások igénybe vételéről és a térítési díjakról szóló rendeleteket.

A szociális törvényben szabályozott kötelező ellátásokon túl – költségvetésének
korlátai között – a Képviselő-testület igyekszik biztosítani méltányossági alapon
adható pénzbeli és természetben nyújtható támogatásokat, segítve ezzel a nehéz
szociális helyzetben élő lakosokat. A helyi jogalkotása során úgy szabályozza a pénzbeli
és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatások igénybevételének feltételeit,
hogy azok a lakosság minél szélesebb körének nyújtsanak hatékony segítséget.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott lakosok
részére minél nagyobb számban segély helyett munkát tudjon biztosítani, folyamatosan
részt kíván venni a foglalkoztatáspolitika új irányvonalának számító Nemzeti
Közfoglalkoztatás Programjában. Ennek keretében vállalja a közfoglalkoztatásban
való részvételt, maximálisan kihasználva a központi költségvetésből erre a feladatra
rendelkezésre álló forrásokat. A cél, hogy értékteremtő munkavégzés lehetőségének
megteremtésével minél több munkára kész és képes tartósan munka nélkül lévő személy
dolgozzon a város lakosságából.
Az Önkormányzat mind a rövid, mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban
hangsúlyos szerepet vállal. Egyrészt szervező tevékenységével, másrészt az igénybe
vehető központi forrásokhoz szükséges önerő biztosításával. Az Önkormányzat hosszú
távú célja a közfoglalkoztatás támogatási rendszerében való részvétellel az alacsony
iskolai végzettségű munkavállalók elsődleges munkaerőpiacra történő fokozatos
visszaintegrálása. Ennek érdekében ugyancsak kiemelt cél az Országos
közfoglalkoztatási programban való részvétel.
A közfoglalkoztatást az Önkormányzat a közfeladatok széles spektrumában kívánja
folyamatosan alkalmazni annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás a lakosság részére
biztosított közszolgáltatások, a lakosság érdekében végzett állami és önkormányzati
feladatok átfogó és széleskörű tevékenységeiben realizálódjon.
A fentiek érdekében az Önkormányzat a közfoglalkoztatás során az alábbiakat kívánja
megvalósítani:
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 komplex, projektszerű programok megvalósítása keretében foglalkoztatásba és
képzésbe bevonni az abban résztvevőket,
 az önkormányzati tulajdon értékmegőrzése, értékteremtés,
 az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek, valamint
önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok feladatellátásának hatékonyabbá,
eredményesebbé tétele működést segítő munkakörök támogatásával.
A városban fennálló munkahelyhiány nagymértékben sújtja a pályakezdő fiatalokat is,
akiknek emiatt nincs lehetőségük a szakképzettségüknek megfelelő munkatapasztalat
megszerzésére, emiatt az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésre sem.
Hasonlóan súlyos gondot jelent a főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkező fiatalok
vonatkozásában a munkanélküliség. Egyrészt egyéni életükben okoz krízist, másrészt a
város vonatkozásában, mert emiatt tovább csökken a szakemberek tekintetében a város
lakosságmegtartó képessége, tovább nő az elvándorlás. Mindkét kör esetében mind az
egyén, mind a város tekintetében kiemelkedő fontosságú, hogy minél nagyobb számban
bevonásra kerüljenek a közfoglalkoztatásba, egyrészt a munkatapasztalat megszerzése
okán, másrészt helytállásuk esetén nagyobb eséllyel indulnak az elsődleges
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben.
A családi gazdálkodáshoz való hozzájárulást és a munka világába való visszavezetést
célozza a Szociális törvény által szabályozott szociális földprogram, mint aktív
szociálpolitikai eszköz. Az Önkormányzat pályázati források kihasználásával keresi a
lehetőségét annak, hogy a Szociális törvényben meghatározottak szerint családi
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatást biztosítson a
programban való részvételt vállaló lakosok számára.
A gyermekek egészséges életmódját és fejlődését szem előtt tartva a Gyermekvédelmi
törvényben biztosított kedvezményeken túl az Önkormányzat továbbra is étkezési
térítési díjkedvezményben kívánja részesíteni azokat a gyermekeket, akik családjának
jövedelmi viszonya ezt indokolttá teszi. Ezen felül továbbra is biztosítani kívánja az
Önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a krízishelyzetbe került
családok gyermekeinek segítése érdekében.
Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás keretében adott tüzelő segély
hatékonyságának növelése, valamint téli kríziskezelés keretében szükség esetén akár
ingyenes tüzelőanyag biztosításának lehetősége érdekében – pályázati forrás
felhasználásával – „szociális tüzépet” kíván létrehozni, és intézményén vagy gazdasági
társaságán keresztül működtetni.
Minden közösségnek kötelessége, hogy időskorú polgárairól felelősséggel,
hatékonyan, méltóságuk megőrzése mellett gondoskodjon. Ennek érdekében nagy
hangsúlyt fektet az Önkormányzat a város időskorú lakosainak segítésére, mind
pénzbeli, természetbeni támogatások, mind személyes gondoskodást nyújtó ellátások,
mind az egészségügyi ellátás magas színvonalú biztosításával.
Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti közfeladatait a társulási forma
előnyeinek kihasználásával látja el. Ennek keretében Ózd város lakossága részére a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat és
szakellátásokat a Társulás által fenntartott Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ
és a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény biztosítja. A két intézmény magas színvonalú
ellátást nyújt szociális rászorultsága, illetve egészségi állapota alapján az idős,

191
szenvedélybeteg, fogyatékos és hajléktalan személyek, családok, valamint a család
neveléséből kikerült gyermekek és a bölcsődés gyermekek részére. A személyes
gondoskodás keretében éves szinten közel 2000 személy kap rendszeres ellátást.
Az Önkormányzat költségvetése terhére továbbra is folyamatosan biztosítani kívánja – a
szociális és gyermekjóléti intézmények célszerű, gazdaságos és racionális működtetése
mellett – a jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket. Ezt a mindenkori
költségvetéséből a Társulás részére történő pénzeszköz-átadással, pótbefizetéssel
teljesíti annak érdekében, hogy a szociálisan rászoruló lakosság ellátása továbbra is
magas színvonalon biztosított legyen.
Kiegyensúlyozott, a közös értékeken alapuló együttműködést kíván az Önkormányzat
továbbra is fenntartani mindazokkal a civil és egyházi szervezetekkel, amelyek
tevékenységükkel hozzájárulnak a város szociálisan rászoruló lakosainak
támogatásához, segítéséhez. Ez a mindennapi közös szociális tevékenység
koordinálásában, együttműködésben és a Szociális Kerekasztal munkájában
realizálódik.

Egészségügy
Ózd városban az egészségügyi alapellátás keretében 14 felnőtt és 9 házi
gyermekorvosi szolgálat működik. A háziorvosok - egy kivételével - vállalkozás
formájában, feladat-átvállalási szerződés alapján biztosítják az egészségügyi
alapellátást. Egy felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítéssel van biztosítva a szolgálat.
Itt kiemelt cél a háziorvosi munkakör – közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban
történő – mielőbbi betöltése annak érdekékben, hogy a körzetben élő lakosok részére is
biztosítottá váljon a folyamatos, stabil ellátás. Az Önkormányzat célja, hogy
folyamatosan biztosítsa valamennyi háziorvosi körzetben a magas színvonalú
egészségügyi alapellátást a lakosság megelégedésére.
A fogászati ellátásban hat – 2011. április 1-jétől hét – vegyes ellátású fogászati
szolgálat működik Ózd város és – a működési engedélyekben kirendelt – 11 település
lakossága részére nyújtandó fogászati ellátás érdekében. Az Önkormányzat kiemelt
célja, hogy minél rövidebb időn belül visszaállításra kerüljön a fogászati ügyelet
működése. Ennek érdekében szükséges a fogszakorvosok számának növelése. Ózd
város alsó fokú oktatási intézményeiben tanuló diákok ellátása két iskolafogászati
körzetben helyettesítéssel van biztosítva. Cél, hogy a két iskolafogászati státusz is közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban – mielőbbi betöltésre kerüljön a
folyamatos, kiegyensúlyozott ellátás érdekében.
Az ifjúság-egészségügyi szolgálatban 1 fő helyettesítő gyermekorvos és 1 fő ifjúsági
védőnő látja el a feladatot. A szolgálat helyszíne a Gábor Áron Ipari Szakképző Iskola
és a Bólyai Farkas Szakképző Iskola. Az Önkormányzat folyamatos hirdetés útján keresi
a továbbiakban is a lehetőségét annak, hogy az ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosi
munkaköre betöltésre kerüljön, biztosítva ezzel a középiskolások nagyobb
óraszámban történő egészségügyi ellátását.
A védőnői szolgálatot 18 fő területi védőnő és 1 fő főállású ifjúsági-védőnő látja el. A
városban 18 területi védőnői szolgálat működik 6 tanácsadó helyiségben. Kiemelt
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célkitűzés az, hogy valamennyi védőnői körzetben folyamatosan biztosítva legyen a
szakképzett védőnői feladatellátás, valamennyi státusz betöltött legyen.
Az Önkormányzat a háziorvosi rendelők további felújítását elsődlegesen pályázati
lehetőségek kihasználásával kívánja folytatni. A védőnői tanácsadó-helyiségek
felújítását ugyancsak pályázati forrásból, valamint a védőnői szolgálatok OEP
finanszírozásának még gazdaságosabb felhasználása érdekében az egészségügyi
alapellátás működtetésének átszervezésével tervezi biztosítani. Cél, hogy az
egészségügyi alapellátásban a tárgyi feltételek folyamatosan és egyre magasabb
színvonalon rendelkezésre álljanak.
Az egészségügyi alapellátás része a felnőtt és gyermekügyelet biztosítása is. Ezt az
Önkormányzat a Társulás keretein belül az Ózdi Központi Ügyelet és
Diszpécserszolgálat feladatellátásával teljesíti. Ennek érdekében Ózd város továbbra is
rendelkezésre bocsátja a Társulási Megállapodásban meghatározott tagi befizetéshez
szükséges forrást.
Ózd és vonzáskörzete - 28 település közel 80 000 lakosának - egészségügyi járó- és
fekvőbeteg szakellátását az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. végzi.
A Képviselő-testület 2008. évben a szakmai színvonal emelése, az egészségügyi
feladatok feltételeinek hatékony biztosítása, a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyontárgyak kezelése, fejlesztése, működtetése, a minimumfeltételek biztosítása
érdekében az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adásáról döntött, a
Medcenter Nonprofit Kft. részére. Az Önkormányzat célja, hogy folyamatosan
érvényre juttassa tulajdonosi jogait. Ennek keretében folyamatosan figyelemmel kíséri,
hogy a Medcenter Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő a vagyonkezelői jog létesítésére
megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően kezeli-e az átvett vagyont. Az
Önkormányzat, mint tulajdonos – lehetőségeit figyelembe véve – támogatni kívánja az
üzemeltető-szolgáltatót az egészségügyi szakellátás színvonalának emelését
eredményező pályázatokban való részvételben. Ugyancsak folyamatosan figyelemmel
kíséri az Önkormányzat az üzemeltetői-szolgáltatói feladatok ellátására kötött
szerződésben foglaltak teljesülését annak érdekében, hogy az abban vállalt orvosszakmai munka és ápolási tevékenység magas színvonalon teljesüljön.

VII. A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszere
A szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi háttere
Az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatokról, valamint a személyes
gondoskodás körébe tartozó feladatokról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) ill. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. év XXXI. törvény (Gyvt.) rendelkezik. A személyes
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított
ellátásokat. A szociális ellátások körébe tartoznak a pénzbeli és természetbeni
ellátások is, azonban a pénzbeli ellátások szabályozása döntően a mindenkori központi
kormányzat szándékától függ. A pénzbeli ellátások között vannak normatív
támogatások, amikor adott feltételeknek megfelelő esetben a helyi önkormányzatok
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kötelesek az ellátást folyósítani, valamint önkormányzat által rendeletben meghatározott
feltételekkel, egyéni mérlegelés mellett nyújtható támogatások. nyújtó szolgáltatások
A személyes gondoskodás formái

 Falu- (és tanya-)gondnoki szolgálat: célja az aprófalvak és a külterületi vagy
egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek
teljesítésének segítése. 600 lakosnál kisebb (illetve jelentős külterületi
lakónépességgel, tanyás vagy szeres szerkezettel bíró) településen lehet
működtetni.
 Étkeztetés: keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
 Házi segítségnyújtás: keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási
feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy
kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. A házi
segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a gondozási szükséglet indokolja a
szolgáltatás biztosítását.
 Családsegítés: Szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Ennek keretében
egyéni életvezetési tanácsadás, ügyintézésben, hivatalos eljárásokban való
segítségnyújtás, közösségi munka, csoportok szervezése, jelzőrendszer
működtetése, programok szervezése, adósságkezelés, aktív korú nem
foglalkoztatottakkal való foglalkozás, stb. történhet. 2000 fő alatt a hozzájutás
lehetőségét, 2000 fő feletti településeken magát a szolgáltatást kötelező
biztosítani.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A szolgáltatás 2010. január 1-től nem
kötelező önkormányzati feladat, pályázati rendszerben, központi támogatásból
finanszírozott ellátási forma. Célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján,
az önálló életvitel fenntartása mellett a felmerülő krízishelyzetek elhárítása. A
szolgáltatást csak olyan szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthatja,
amely a házi segítségnyújtást is végzi.
 Támogató Szolgálat: A támogató szolgálat gyakorlatilag a fogyatékos személy
részére személyi segítő szolgálatot lát el az alábbi területeken: a társadalmi
életben való teljes részvételben segítség, az önálló munkavégzéshez,
tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való
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hozzáférés. Elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől nem
kötelező önkormányzati feladat.
 Közösségi ellátás: a közösségi ellátások 2009. január 1-jétől nem kötelező
önkormányzati feladatok. A közösségi ellátások körébe az alábbi szolgáltatási
elemek tartoznak:
o a lakókörnyezetben
fenntartásában,

történő

segítségnyújtást

az

önálló

életvitel

o a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
o a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a
szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
o a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
o az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton
való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
o megkereső programok szervezését, az ellátásra szoruló személyek elérése
érdekében.
 Nappali ellátás: Az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi,
mentális állapotuknak megfelelő napi, életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, és
helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a
szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető
módon működjön. A nappali ellátásokat különféle célcsoportokra irányulóan
szükséges biztosítani, úgy, mint az idősek, szenvedélybetegek, pszichiátriai
betegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők.
Szakosított ellátási formák

 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: az önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes személyek – ideiglenes jelleggel legfeljebb
egy éves időtartamra – teljes körű ellátását biztosítja. Az átmeneti intézmények
ugyanazon célcsoportokra vonatkozóan biztosíthatnak ellátást, mint a nappali
ellátást végző intézmények. Rehabilitációs és tartós bentlakást nyújtó
intézmények működtetése a megyei jogú városok és megyék kötelező feladati
közé tartoznak. Ezek az intézmények a törvény értelmében valamennyi
célcsoportra irányulóan kialakíthatóak.
 A szociális ellátások megszervezésének kötelezettségét a szociális törvény
szabályozza, az alábbiak szerint:
Alapszolgáltatások
Falu- tanyagondnok
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés

2000 főnél
3000 főnél
10000 főnél
2000 fő állandó
több állandó több állandó több állandó
lakos alatt
lakos
lakos
lakos
600 (+60 fő) alatt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nappali ellátás idősek
számára
Nappali ellátás többi
célcsoport számára
Támogató szolgáltatás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Közösségi ellátások

X

X
X

A gyermekek védelmének rendszere

A gyermekek védelmének rendszere 4 alapvető pilléren nyugszik:
 pénzbeli és természetbeni ellátások,
 a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások, valamint
 gyermekvédelmi szakellátások és végül
 a hatósági intézkedések.
Pénzbeli és természetbeni ellátások

E körbe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az
otthonteremtési támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás tartoznak.
Gyermekjóléti alapellátások

A gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni
ellátása, és a gyermekek átmeneti gondozása alkotja.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek védelmi rendszerének kulcseleme, amely
működését a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény, a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet, és a 223/1998. (XII:30.) NM rendelet határozza meg. A
jogszabályok egy hatékony és szakszerűen működő gyermekjóléti alapellátás érdekében
születtek meg. E jogszabályokban foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődéséhez, a jólétét biztosító családban történő nevelkedéséhez. A
gyermeknek Alkotmányban biztosított joga, hogy ehhez segítséget kapjon. Ez a
közvetlen személyes segítség a gyermekek védelmének rendszerén keresztül, a
gyermekjóléti szolgáltatások keretén belül biztosítható számára. A fentiekből
következik, hogy a szolgálatok legfontosabb feladatai:
 a gyerek veszélyeztetettsége megszüntetésének elősegítése;
 a gyerek családban történő nevelésének elősegítése;
 javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására;
 a védelembevételhez kapcsolódó feladatok ellátása;
 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása;
 örökbefogadással kapcsolatos feladatok;
 tankötelezettséggel összefüggő feladatok;
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 prevenciós tevékenységek.
A gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekjóléti szolgálat mellett találjuk a
gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi
gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet, nyári napközis otthon, valamint a
Közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvoda, iskolai napközi) és gyermekek átmeneti
gondozásának intézményeit (helyettes szülői ellátás, gyermekek és családok átmeneti
otthona). A törvény szerint a ,,gyermekek napközbeni ellátásának minősül az iskolai
napközis ellátásban nem részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból
veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet,
foglalkoztatás - sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház
keretében - és az étkeztetés biztosítása is.” A gyermekjóléti szolgálat biztosítása
valamennyi településen kötelező feladat. A nappali és átmeneti ellátás intézményeinek
biztosítása kifejezetten olyan intézményi formák, ahol a feladatszervezésnek komoly
létjogosultsága van.
Gyermekvédelmi szakellátások

Ebbe a körbe tartozik az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, és a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatás. Valamennyi ellátás biztosításának kötelezettjei a
megyék.
Hatósági intézkedések

A hatósági intézkedések célja a gyermekek speciális jogainak biztosítása, védelmük
ellátása olyan kötelező hatósági intézkedések megtételével, amelyek a gyermekek
jogainak védelme érdekében akár saját szüleikkel, vagy az őket ellátó intézményekkel
szemben is fellépnek.
A lehetséges hatósági intézkedések körét alkotja a védelembe vétel, a családba fogadás,
az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a
nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás
elrendelése.
Ezeket az intézkedéseket a települések jegyzői, illetve a gyámhatóságok rendelhetik el.
Tervezésük, biztosításuk nem tartozik a térségi szereplők körébe. Ugyanakkor ezen
intézkedések szakmai tartalmainak, egységes szakmai sztenderdjeinek kialakítása
hozzájárulhat az ózdi kistérségben a gyermekek érdekeinek hatékonyabb
érvényesítéséhez, ezáltal a szegénység és társadalmi problémák újratermelődésének
megakadályozásához, de legalábbis mérsékléséhez.
Az általános szakmai tapasztalatok szerint a szegénységben élő családok körében
lényegesen magasabb a hatósági beavatkozások száma, mint a jobb módúak körében.
Emiatt felülreprezentáltak a szegény, különféle szenvedélybetegségben, pszichés
zavarokkal küzdő szülők gyermekeinek ügyei a hatósági beavatkozások esetén. Ezeknek
a problémáknak a kezelésére rendszerszerű válaszok és finanszírozás nem biztosított
jelenleg. Az érdemi programok száma nem elegendő, ezek hiányában a hatósági
beavatkozások sem kellően eredményesek. Ezen a téren kell lépéseket tenni.
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A gyermekjóléti alapellátások megszervezésének kötelezettségét a hivatkozott
jogszabályok szabályozzák és a lakosságszám-függvényében jelenleg az alábbiak szerint
alakul.
2000 fő
állandó
lakos alatt

2000 főnél
több
állandó
lakos

3000 főnél
több
állandó
lakos

meghatározott
állandó lakosszám
felett kötelező

Gyermekjóléti
szolgáltatás

X

X

X

X

Gyermekek
napközbeni ellátása
(az ellátás
biztosítása kötelező,
de több, konkrét
típusa lehet)

X

X

X

X

Alapszolgáltatások

10.000 főnél több
állandó lakos esetén
kötelező

Bölcsőde
Gyermekek átmeneti
ellátása (az ellátás
biztosítása kötelező,
de több, konkrét
típusa lehet)

X

X

X

X

Családok átmeneti
ellátása (otthona)

30.000 főnél több
állandó lakos esetén
kötelező

Gyermekek átmeneti
ellátása (otthona)

20.000 főnél több
állandó lakos esetén
kötelező

A szociális és gyermekjóléti ellátások intézményei
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott
Kézenfogva Szociális
Szolgáltató Központ látja el Ózd város és térsége vonatkozásában az alábbi
feladatokat:
Szociális alapellátási feladatok:

 Étkeztetés
 Családsegítés
 Támogató szolgáltatás
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 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 Házi segítségnyújtás
 Idősek klubja
 Nappali melegedő
 Szenvedélybetegek nappali intézménye
 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Szakosított ellátási formák:

 Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
 Átmeneti szállás
 Éjjeli menedékhely
A Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény szakmai egységei biztosítják Ózd és a társult
települések számára a gyermekjóléti alapellátások teljes körét.
Az intézmény 2007. évtől Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működik.

Kistérségi
Gyermekjóléti
Intézmény

Katona József úti
Bölcsőde
29 település
ellátását biztosítja

Újváros téri
Bölcsődei Részleg

Gyermekjóléti
Központ

15 település

Gyermekek
Átmeneti Otthona
29 település
ellátását biztosítja

Családok
Átmeneti Otthona
29 település
ellátását biztosítja

Gyermekjóléti
szolgáltatás

Központ speciális
szolgáltatásai

A Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény négy szakmai egysége az alábbiak szerint
biztosítja a törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások körét:
 A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyermekjóléti Központ látta el Ózd városban és
a környező 16 településen (Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Borsodszentgyörgy,
Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Királd,
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajónémeti, Sáta, Uppony).
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 A gyermekek átmeneti gondozását a Családok Átmeneti Otthona valamint a
Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja a Társulás teljes területén.
 A gyermekek napközbeni ellátását biztosító Katona József úti Bölcsőde szintén
a társulás valamennyi települése számára elérhető (2010.decemberétől a törvényi
változások szerint a férőhelyek száma 108-ra emelkedett.
Stratégiai cél az elkövetkező évekre

Emberhez méltó életminőség biztosítása

Fenntartható és hatékony szociális és
gyermekvédelmi rendszer

Aktivizálás és együttműködés
erősítése

VIII. A város kistérségi központi szerepének további erősítése,
kapcsolatai
az Ózd Kistérség Többcélú Társulással
A város hazai kapcsolatrendszerének legfontosabb eleme a kistérségi településekkel
való szoros együttműködés, egyes területeken közös feladatellátás, amely az elmúlt
években az alábbiak szerint alakult:
Számos feladatot hajtott a társulásban végre: így a közművelődési, közoktatási és sport
feladatok egy része, a felnőtt orvosi ügyelet és diszpécser-szolgálat, családsegítés, házi
segítségnyújtás, közösségi ellátás, gyermekjóléti feladatok és belső ellenőrzés. 2007-től
társulási hatáskörbe került a munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak
foglalkoztatásának támogatására kiírt közmunka-programban történő részvétel, valamint
a területfejlesztési tevékenység egy része.
A foglalkoztatás és területfejlesztés összehangolásakor nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a kistérség a közszolgáltatások biztosításának összehangolt terepe kell, hogy
legyen.
Elkészült az ózdi kistérség 2013-ig szóló fejlesztési programja. (Stratégiák: oktatás,
képzés, turisztika, egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatási). A regionális jelleg
felerősödése, a város foglalkoztatási, ellátási súlyának növekedése indokolja a
városkörnyéki együttműködés további lehetőségeinek számbavételét, melynek
elsődleges célja a munkanélküliség visszaszorítása a kistérségben, a helyi
foglalkoztatási kedvezmények támogatása.
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Az ózdi kistérség a 64/2004. (IV. 15.) sz. Kormányrendelet értelmében a
területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48, valamint társadalmi
gazdasági szempontból elmaradott 95 kistérség közé tartozik.
Folytatni kell a környező településekkel a kapcsolat erősítését, mivel a térségi
összefogással sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni a pályázati lehetőségek
kihasználása terén. A kistérség fejlődése, a kitűzött célok megvalósítása érdekében
maximálisan ki kell használni a pályázatokban rejlő támogatásokat.
Együttműködve a 28 településsel a közoktatás területén elkészült Ózd város és a
kistérség közös oktatási fejlesztési tervét felül kell vizsgálni. Fontos a kistérségi
nevelési, pedagógiai és minőségfejlesztési program megalkotása, a zavartalan működés
feltételeinek biztosítása. Az Ózdi Művelődési Intézmények és a Sportcentrum Kht.
jelenleg is kiszolgálja a kistérség településeit.
Minél nagyobb intenzitással kellene a turisztikai iparágban rejlő lehetőségeket
kihasználni az elkészült Ózd Kistérségi Turisztikai Stratégia alapján. A főként
gazdaságtalanul működő vállalkozók egy részének át kellene állni a jövedelmezőbb,
számos pozitív és járulékos hatást eredményező, szolgáltatásorientált falusi turizmusra.
Ennek fejlesztésén keresztül a vendégek több időt töltenének el a térségben, így a vidéki
emberek is több forráshoz jutnának.
Messzemenően figyelembe véve a települések érdekeit, a kistérséget alkalmassá kellene
tenni az aktív turizmus résztvevőinek intenzívebb fogadására. A települések egy részén
jó adottságokat találunk a horgász- és vízisport-turizmus fellendítéséhez (Ózd, Arló,
Hangony, Putnok térségének tavai, Sajó folyó) és kiváló adottsággal rendelkezünk a
vadászturizmus és a „bakancsturizmus” résztvevőinek intenzívebb fogadására is. A
vendégfogadás alapfeltételei közé tartoznak, a tartózkodási időt és vendégelégedettséget
is nyomatékosan befolyásolják a szabadidős és szórakozás, kulturális
programlehetőségek. Folytatni és erősíteni kell a programkoordinációt, a kínálatbővítési,
hagyományteremtő, hagyományőrző rendezvényeket.
A táj ápolása által a környezet megtartja hagyományos jellegét, és speciális
infrastruktúra (kerékpárutak fejlesztése, tanösvények, jelzett turistaútvonalak,
idegenforgalmi látványosságok) kiépítésével a nagyközönség számára is nyitottá,
elérhetővé válik.
-.-.-

10.) napirend
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felújítások kiadási
előirányzatára biztosított költségkeretek felhasználására
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, majd ismerteti a módosításokat. Az első módosítás az volt, hogy az egyéb
felújítási keret esetében Várkony térségében a csapadékvíz rendezés előirányzata 1 M
Ft-ra változott. A Székely Bertalan úti csapadékvíz elvezetés rendezésére szánt összeg
600 e Ft-ra módosult. A mai napon megtartott rendkívüli bizottsági ülésükön javasolták,
hogy kerüljön be az anyagba a Károlyi út elején a vízelvezetés megoldása 450 e Ft-os
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összeggel. További javaslat volt a Szentsimon út 73-83. szakaszán földárok kialakítása
350 e Ft-os előirányzattal. Ezekkel a módosításokkal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

86/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felújítások kiadási
előirányzatára biztosított költségkeretek felhasználása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A 2011. évi költségvetésben az útfelújításokra, illetve azok önerejére, járdafelújításokra,
belvíz- és csapadékvíz rendezési feladatokra, valamint egyéb felújításokra előirányzott
keretek felosztását a Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint fogadja el. (A
becsült költségek a felmerülő esetleges tervezési, valamint lebonyolítási költségek
fedezetéül is szolgálnak.)
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletében konkrétan meghatározott feladatok
végrehajtására – a IV/5. alatti feladat kivételével – a városüzemeltetési feladatokat ellátó
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt jelöli ki. Az elfogadott
előirányzatokat pénzeszköz átadással kell biztosítani. A IV/5. alatti feladat
végrehajtására az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-t jelöli ki.
Felelős:

pénzügyi fedezet biztosításáért:
terveztetésért, kiviteleztetésért:

Határidő:

2011. október 31.

PH. Pénzügyi Osztály
Városés
Sportlétesítményüzemeltető Intézmény, illetve
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
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a 86/KH/2011. (IV. 21) Határozat melléklete
A 2011. évi költségvetésben a felújítások kiadási előirányzatára biztosított költségkeret
felosztása

I. Útfelújítások
Megnevezés

Bruttó költség e Ft

1. Szent István úton (Kézenfogva
Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása
(4. vk.)

400

2. Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9. vk.)

1.800

3. Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac
út, Damjanich út
4. Pályázati önerő céljára
(pályázati lehetőségek függvényében, külön
képviselő-testületi döntés szerint)

800
12.000

Összesen:

15.000

II. Járdafelújítások
Megnevezés

Bruttó költség e Ft

Pályázati önerő céljára
(pályázati lehetőségek függvényében, külön
képviselő-testületi döntés szerint)

5.000

Összesen:

5.000

III. Belvíz- és csapadékvíz rendezési feladatok
Megnevezés
1. Martinovics és Cipó úti árokrendszer részleges
felújítása (1. vk.)
2. Gál-völgye út páros oldalán csapadékvízelvezető árok felújítása (7. vk.)
3. Tétény úti áteresz kibontása és visszaépítése
(8. vk.)
4. Huba vezér úton az Előd vezér útig
csapadékvíz elvezető árok felújítása (8. vk.)
5. Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna
vízelvezetésének megoldása, Taksony vezér úti

Bruttó költség e Ft
1.200
400
600
2.000
700
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áteresz felújítása (8. vk.)
6. Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok
felújítása (8. vk.)
7. Sturmán - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés
rendezése (9. vk.)
8. Győzelem úton (a Csépány út 6. sz. mellett)
kiemelt szegély építése, víznyelő akna
kialakítása (10. vk.)
9. Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (részleges) (10. vk.)
10. Károlyi út elején vízelvezetés megoldása
(részben burkolt árok, áteresz és a csapadékvíz
patakba vezetése)
11. Szentsimon út 73-83. szakaszán földárok
kialakítása, kb. 20 m-en bevezetés a patak felé,
tartós szárazság, vagy tartós téli fagy esetén
kiásása a patakig (vizes, lápos terület)
Összesen:

700
800
450
2.350
450

350

10.000

IV. Egyéb felújítások
Megnevezés
1. Balassi úti közúti híd (TESCO-nál)
megrongálódott betontámfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2. vk.)
2. Batthyány út térségének csapadékvíz rendezése
(2. vk.)
3. Közterületi lépcsők felújítása (3. vk.)
4. Szent István út 33. sz. mögött lépcső felújítása
(4. vk.)
5. Táblai iskola mellett lévő napközi bejárati
hídjának felújítása (7. vk.)
6. Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos
átjáró terveztetése és engedélyeztetése (7. vk.)
7. Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés
rendezése (részleges) (6. vk.)
Összesen:

Bruttó költség e Ft
1.100
1.000
1.000
235
300
765
600
5.000
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11.) napirend
Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2011. évi támogatására
Turiné Orosz Margit emlékeztetőül elmondja, hogy Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésében az alapítványoknak 5 millió forint
pénzügyi támogatást hagyott jóvá. A társadalmi szervezeteknek pályázat lett
meghirdetve. Cél az önkormányzat és a civil társadalom jó partneri viszonya és a
munkamegosztás. A támogatás odaítélésénél hangsúlyos szerepet kapott, hogy az adott
pályázatnál mennyire érezhető a város életében való szerepvállalás. A támogatás
egyszeri és vissza nem térítendő. A pályázatban meghirdetett benyújtási határidőig 69
szervezet nyújtott be pályázatot. Az összegek elosztásánál úgy igyekeztek, hogy minden
szervezet részesüljön ebből a keretből. Kéri, hogy támogassák a civil keret határozati
javaslat szerinti felosztását. Zárszavában a pályázóknak nagyon sok sikert, boldogulást
és sok örömet kíván.
Vitális István tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
együttesen tárgyalta az előterjesztést a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottság egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatban
foglaltakat.
Dr. Bélteczki János elmondja, hogy a Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, melyet egyhangúlag támogatnak. Megjegyzi, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását.
Obbágy Csaba elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangúlag támogattak. Előadja, hogy minden
szervezet, amely benyújtotta a kérelmét – a javaslat szerint - támogatásban részesül. A
támogatásban részesülő szervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt.
Véleménye szerint a kapott támogatásokkal el kell tudni számolni, ez a feltétele annak,
hogy a jövőben is részesülhessen támogatásban az adott szervezet. Köszönetét fejezi ki
Turiné Orosz Margit képviselő asszonynak, mert a bizottsági ülésen részletesen
bemutatásra került ez a hatalmas anyag.
Márton Ferenc a JOBBIK nevében leszögezi, hogy az alapítványok támogatásáról szóló
előterjesztés előkészítésébe a FIDESZ semmilyen szinten nem vonta be a JOBBIK-ot, a
pénz elosztásának mikéntjébe nem szólhattak bele, ezért a felelősség teljes egészében a
FIDESZ-t illeti.
Fürjes Pál kétkedve fogadja ez az állítást, hiszen a bizottságok megtárgyalták az
előterjesztést, melyen részt vehettek a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselői.
Vitális István elmondja, hogy a JOBBIK részéről a bizottsági ülésen semmilyen
módosító javaslatot nem hangzott el. A bizottsági üléseket megelőzően az
előterjesztések minden képviselő részére megküldésre kerültek. A képviselőknek
minden joga megvan a tájékoztatók részletes áttanulmányozására. A JOBBIK
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Magyarországért Mozgalomnak egyetlen módosító javaslata sem volt, ők ezzel a
lehetőséggel nem éltek. Amennyiben módosításokat tesznek, azt a bizottság
megtárgyalja és van lehetőség a módosításra. Ő annak idején ellenzéki képviselőként
számtalan módosító javaslatot tett. Bíztatja a JOBBIK képviselőit, hogy ők is éljenek
ezzel a lehetőséggel.
Fürjes Pál hangsúlyozza, a város vezetése úgy gondolja, hogy attól város a város, hogy a
civil szervezeteknek mozgásteret tud adni. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
87/KH/2011.(IV.21.) határozat
Tárgy: Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2011. évi támogatása
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2011. évi
támogatását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Az összegek folyósításáért felelős: Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2011. december 20.
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2011. évi Civil Pályázatok támogatási javaslata
Ss
z.

Pályázó szervezet
megnevezése

1 A.M.E. Kultúrhíd Egyesület
2 Bárka Színpad és Műhely
Kulturális Egyesület

Pályázat címe

KULTURÁLIS
Családi Alkotónap és művészeti
programok Ózdon
Bárka Színpad és Műhely
Közösségi programjainak,
működésének támogatása
Bolyoki Kulturális Napok

3 Bolyokvasvári Polgári Kör
Egyesület
4 Lajos árpád Honismereti Kör A lakóhelyünk Ózd c. honismereti
évkönyv 19. számának
nyomdaköltsége
5 ÓMI Zenés Színház
Az 5 éves ÓMI zenés Színház
jubileumi gálaestje
6 Ózdi Aranygyűszű
Aranygyűszű
Díszítőművészeti Szakkör
7 Ózdi Arvisúra Társaság
ARVISURA a PAL-úzok földjén,
Ózdon
8 Ózdi Gyöngyvirág Néptánc
Néptáncoktatás gyerekeknek
Egyesület
9 Ózdi Kék Sirály Zenei
Pályázati program támogatása
Közhasznú Egyesület
10 Ózdi Néptánc Egyesület
Kérelem az ÓNE 2011. évi
működésének támogatásához
11 Ózdi Reespect Crew
Az ÓRCT részvétele Európa
Tánccsoport
Bajnokságokon és a Világkupán
12 Ózdi Városi Önkéntes
ÓVÖEF támogatási kérelme
Egyesület Fúvószenekara
13 Ózdi Városi Vegyeskar
Az ÓVV utaztatása a Jászb.
Napok keretében megtartott
kórustalálk-ra és a XI. Rozsnyói
N-i Kf-ra.
14 Régi Zene Ózdi Alapítvány
A régizene széleskörű terjesztése
városunkban és országszerte
15 Szép Szó Irodalmi Egyesület Kiadványok létrehozása

Pályáz Előző évi
2011. évi
2011. évi
ati
(2010.)
javasolt megpályázo
önrész pályázati
összeg
tt összeg
aránya összeg
(Ft)
(Ft)
(%)
(Ft)

60 000

198 200 32,8%

50 000

200 000

3 750 000 26,5%

395 000

80 000

94 000 63,0%

74 000

70 000

145 000

0,0%

70 000

100 000

130 000

0,0%

80 000

75 000

99 150

0,0%

60 000

35 000

360 000 63,6%

30 000

50 000

90 000 40,0%

50 000

20 000

80 000 20,0%

40 000

100 000

900 000 10,0%

0

50 000

288 000 63,8%

80 000

800 000

900 000 10,0%

950 000

50 000

97 500

0,0%

50 000

50 000

99 000 58,8%

70 000

30 000

80 000 50,0%

20 000

30 000

30 000

0,0%

0

25 000

57 000 36,0%

0

35 000

100 000 16,7%

30 000

150 000

250 000 50,0%

150 000

100 000

205 000

9,8%

100 000

80 000

150 000 25,0%

80 000

20 000

40 000 20,0%

20 000

30 000

100 000 16,7%

30 000

ÉRDEKKÉPVISELET
16 1956-os Magyar
Nemzetőrség
17 HEROSZ Ózdi Szervezete
18 Látássérültek Klubja KHE

A szervezet ózdi egységének
támogatása
Megmentett kutyák, macskák
ivartalanítása
LKKHE - „Fehér Bot” napja
rendezvény
ÓZD Városi rendezvények

19 Magyar Vöröskereszt B-A-Z
megyei Szervezete – Ózd
területi szervezete
20 Mozgáskorlátozottak Ózd
Közgyűlés 2011. április 29.
Városi Egyesülete
21 Ózdi Szívbetegek Egyesülete Szabadidős programok
szervezése
22 Rákbetegek Országos
Színházlátogatás
Szövetsége – Rákbetegek
Egymásért 108. klub
23 SINOSZ Ózdi Helyi
Siketek Világnapja 2011
Szervezete
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HOBBI
24 3249.sz. Béke telepi
Bélyeggyűjtő Kör
25 Easy Wanderers Motoros
Baráti Kör Egyesület
26 ÓMI – Természetbarátok
Köre
27 ÓMI Modellező Köre
28 V-116. sz. Galambtenyésztő
Egyesület – Ózd

A BTBK bélyegkiállító rendsz.
felújítása, bélyegbem. Szerv. a
város középiskoláiban
IV. Nemzetközi Meghívásos
Motoros Baráti Találkozó
Gyalogosan az Ó-Bükkben 2011.
ÓMI Modellező Kör működési
kiadásaihoz szükséges támogatás
Hagyományos galamb- és kisállat
kiállítás támogatása

20 000

70 000

0,0%

20 000

35 000

90 000 75,3%

25 000

35 000

80 000 63,6%

30 000

20 000

120 000 52,0%

20 000

30 000

37 000 73,0%

30 000

100 000

150 000 71,7%

0

40 000

50 000 37,5%

0

60 000

90 000 85,5%

0

60 000

180 000 18,2%

0

60 000

80 000 71,1%

30 000

60 000

80 000 66,7%

0

60 000

70 000 48,9%

50 000

60 000

120 000 15,5%

30 000

60 000

100 000 50,0%

50 000

60 000

90 000 76,9%

50 000

60 000

60 000 70,0%

60 000

20 000

90 000 41,9%

0

20 000

50 000 58,3%

0

20 000

37 000 40,3%

16 000

100 000

140 000 56,3%

400 000

50 000

150 000 57,4%

30 000

20 000

50 000 85,7%

20 000

50 000

95 000 55,8%

0

20 000

80 000 77,8%

20 000

IFJÚSÁGI
29 Ózdi Ifjúságért Egyesület

Játékos Nyári Sporttábor

30 Ózdi Úszósport Javára
Alapítvány

Egészséges szabadidő eltöltése
az uszodán kívül
ISKOLAI

31 Bolyky Tamás Általános
Iskola Diákjaiért Alapítvány
32 Csépányi Iskolás
Gyermekekért Alapítvány

ÖKO Suli a Mátrában

Gyereknapi programok
megrendezése, Napközis
játszósarok kialakítása
33 Ózd-Táblai Általános Iskoláért Túl az óperencián
Alapítvány
34 Ózdi „Kerisek” Alapítvány
Pályázat civil szervezetek
támogatására
35 Ózdi József Attila Gimnázium Lillafüredi Zarándoklat
Hagyományőrző Alapítvány
36 Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány Ötven éves a gyógypedagógiai
oktatás Ózdon – jubileumi ünnepi
előadás
37 Ózdi Újváros Téri Általános
Újtéri Gyermekhét – 2011
Iskoláért Alapítvány
38 Ózdi Vasvár Úti Általános
Pályázati program támogatása
iskola Fejlesztéséért
Alapítvány
39 Sajóvárkonyi ÁMK
16. Sajóvárkonyi napok, 2011. évi
Fejlesztéséért Alapítvány
rendezvények
NYUGDÍJAS
40 Aranysziget Alapítvány

Az idősek által hordozott
hagyományok megőrzése
41 Finomhengermű Munkás Kft. Támogatás igénylése a FMKNYK
Nyugdíjas Klub
rendezvényeihez
42 Nyugdíjas Pedagógusok
Életet az éveknek – nyugdíjasok
Klubja
támogatása
43 Ózdi Nyugdíjas Klub
V. Országos Nyugdíjas
Sportnapok
44 Somsályi Lakótelepi
Vidám Ősz 2011
Nyugdíjasok Klubja
45 Susai Nyugdíjas Klub
Működésünk és programjaink
segítése
46 Szentsimoni Nyugdíjas Klub Nyugdíjasan is töltheted
hasznosan az idődet
47 Uraji Nyugdíjas Klub
A klub működésének, a tervezett
rendez- vények anyagi
feltételeinek megteremtése
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ÓVODAI
48 Csépányi Óvodás
gyermekekért Alapítvány
49 Csupa Fény Alapítvány

Gyerekbarát esztétikus
óvodánkért
Biztonságos, esztétikus környezet
kialakítása rendezvényeinkre
50 Derűs Gyermekkor Óvodai
Az élet tanulás /Óvodapedagógus
Alapítvány
továbbképzés/
51 Gyermekeink Mosolyáért
Hagyományápolás, a népi
Alapítvány
kismesterségek újjáélesztése játszóház az óvodánkban
52 Kék Óvoda Színes Világ
Óvodáink természetes
Alapítvány
környezetének szebbé tétele
53 Ózd, Árpád Vezér Úti Óvoda Zöld Óvoda, egészséges gyermek
gyerekeiért Alapítvány
54 Összefogás az Ózdi
Közhasznú tevékenység
Nemzetőr Úti Óvoda
támogatása
Gyermekeiért Alapítvány
55 Vidám Sziget Alapítvány
Az egészség mindenkié –
Egészséges, mint a makk

50 000

100 000 60,0%

0

50 000

100 000 57,4%

50 000

45 000

200 000 45,9%

40 000

50 000

95 000

0,0%

40 000

60 000

300 000 14,3%

50 000

40 000

100 000 33,3%

50 000

50 000

100 000

0,0%

0

40 000

115 000 11,5%

40 000

100 000

1 000 000 16,7%

0

80 000

80 000 66,7%

50 000

100 000

190 000 64,1%

50 000

200 000

250 000 87,5%

200 000

10 000

600 000 33,3%

170 000

30 000

52 000 35,0%

70 000

300 000

350 000 50,0%

0

80 000

95 000 41,7%

40 000

160 000

490 000 21,0%

60 000

45 000

45 000 30,8%

20 000

10 000

50 000 28,6%

30 000

20 000

336 000 27,3%

0

20 000

220 000 90,6%

0

100 000

260 000 42,7%

0

SPORT
56 Ózd Városi Sport Egyesület

ÓVSE Ózdi Huszárlovas
Bandériumának 2011. évi kiemelt
rendezvényeinek támogatása
TERÜLETI

57 Aktív Zóna Alapítvány

Lakókörnyezetünk szépítése

58 Alapítvány Szentsimon
fejlesztésére
59 Bolyokért Alapítvány

Szentsimon megőrzéséért

61 Ózdi Velence Egyesület

A BA kitűzött céljainak eléréséhez
2011. évi támogatása
ÓFIE 2011. évi működési és
program-szervezési költségeinek
finanszírozása
Az élhetőbb velencéért

62 Sajóvárkony Fejlesztéséért
Alapítvány
63 Szentsimonért Egyesület

I. és II. Világháborús Emlékmű
felújítása
Szentsimon közösségi életéért

64 Tábla Fejlesztéséért
Alapítvány

A TFA programjainak
megvalósításához pályázati
forráslehetőségek igénybevétele
Bográcsfőző verseny, Sárospatak
nevezetességeinek megismerése
A Hódoscsépányi Tükör Klub
2011. évi közösségi programjai

60 Ózdi Faluért Ifjúsági
Egyesület

65 Táblai Női Klub
66 Tükör Klub

EGYÉB
67 Hárommanó Játszóház
Alapítvány
68 Kíváncsi Fáncsi Közhasznú
Alapítvány
69 Ózdi Ipari Örökségvédők
Baráti Köre

Csakis Egészségesen
KFKA működése
Az ipari örökségvédelmi
tevékenységhez
forráslehetőségek megszerzése

ÖSSZESEN

5 000 000

15 529 850
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
12.) napirend
Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Fazekas Zoltán elmondja, a korábban megszavazott képviselői tartalékokból történik ez a
támogatás és törvényi kötelezettség, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá ezeket a
támogatásokat. Technikai kiegészítés, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
saját hatáskörben már jóváhagyta és megszavazta, hogy az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány
800 e Ft támogatásban részesüljön. Kéri, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele ez az
alapítványi támogatás.
Vitális István kifejti, a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet
az általános tartalék, ill. a lakóterületi céltartalék felhasználását a Polgármester hatáskörébe
utalja. Az Ötv. alapján a közösségi célú alapítványok részére történő forrásátadás a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik, az nem ruházható át. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Fazekas Zoltán kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/KH/2011.(IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok lakóterületi céltartalékból történő
támogatását.
Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ
Fejlesztéséért Alapítvány

100.000 Ft

Alapítvány Csépány-Somsály Fejlesztésére

600.000 Ft

Bolyki Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány
Aktív Zóna Alapítvány
Bolyokért Alapítvány
Ózdi Úszósport Javára Alapítvány

100.000 Ft
30.000 Ft
100.000 Ft
30.000 Ft

Ózdi Olvasóért Alapítvány
Kék Óvoda Színes Világ Alapítvány (2 x 40.000 Ft)
Ózdi Vasvár Úti Általános Iskola
Fejlesztéséért Alapítvány (40.000 Ft+50.000 Ft)
Segítő Szeretet Alapítvány

500.000 Ft
80.000 Ft
90.000 Ft
100.000 Ft
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Ózdi „Kerisek” Alapítvány
József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítvány
Gyermekeinkért 2001 Alapítvány
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány
Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány
Vidám Sziget Alapítvány
Ózd Közbiztonságáért Alapítvány

50.000 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
800.000 Ft

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
13.) napirend
Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft
beszámolóját megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
89/KH/2011.(IV.21.) Határozat
Tárgy: Beszámoló az Ózdi Távhő Kft. 2010. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg
megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Ózdi Távhő Kft. 2010. évi beszámolóját
1.646.919 EFt mérleg főösszeggel,
100.154 EFt adózott eredménnyel,
jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a 100.154 EFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba
helyezésével egyetért.
Osztalék megállapítására nem kerül sor.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az éves beszámolót elektronikus
úton küldje meg a Céginformációs Szolgálat részére és a 2010. évi társasági
adóbevallást az illetékes adóhatóságnak nyújtsa be.
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Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. május 31.
14.) napirend
Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Halász Sándor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy holnap leállnak a távfűtéssel, csak azoknál a
lakóknál fognak fűteni, akik ezt kérik. Az Európai Bizottság elfogadta Magyarország
biztonsági intézkedéseit a CO2 kvóta kereskedéssel kapcsolatban, tehát tegnap 8 órakor a
Magyar Nemzeti Forgalmi Jegyzék megnyílt. A kereskedés nehezen indult meg a különböző
kommunikációs problémák miatt. Sikerült átutalni a megtakarított kvótájukat a közvetítő
cégnek, amit el is fogadtak, ezért már útban van a devizaszámlájuk felé egy tekintélyes összeg.
A villamosenergia törvény decemberi változása lehetővé tette, hogy a gázmotorjaik tovább
üzemeljenek és a villamos energiát el tudták adni januártól is, azonban az ára 15%-kal
kevesebb. 15%-kal kevesebb árat kap a Synergie Kft is. Megkapták a Synergie Kft. hőárait,
amely teljes mértékben rájuk szeretné hárítani a kieső bevételeit, ezt azonban nem fogadták el.
Amennyiben az árak érvényben maradnak, kb. 100 M Ft-ot jelentene, ennyit kellene
kigazdálkodniuk vagy a fogyasztókra áthárítani. Ezután jött Lázár János úr törvénymódosító
javaslata, ennek következtében 25%-kal kaptak volna kevesebb az áramért, ez ugyanúgy
érintette volna a Synergie Kft-t is. Ez megfizethetetlen távhőárakat generált volna a városban
és az országban is. Javaslatát visszavonta, de a kompromisszum további kérdéseket vetett fel.
A KÁT megszűnik olyan formában, hogy nem az áramot, hanem a hőt fogja dotálni az állam.
A távhő ára hatósági áras lesz. Történtek további törvénymódosítások is, ennek következtében
a KÁT július 1-jétől megszűnik, de csak október 15-től lesz hőár támogatás, akkortól lesz a
távhő hatósági áras. Jó hír, hogy a március 31-i ár mind a termelői, mind a fogyasztói oldalon
befagyasztásra került, így a Synergie Kft. nem tudta árait érvényesíteni. A hosszú, szabadon
szerelt vezetékek miatt a hőveszteségük jelentős. Az Új Széchenyi Terv keretében szeretnék
legalább a Piac úton a földbe helyezni a távhő vezetéket, erre 2012 évben lát esélyt. Terveik
között szerepel a szigetelések felújítása, kicserélése. Beruházási tervük legfőbb programja az
EKOMEN program. A Távhő Kft. még nem nyitott eléggé felhasználói felé. Ezért fontosnak
tartja, hogy Ózd város a TÁVHŐ Kft. segítségével elinduljon egy energiacsökkentő,
energiaracionalizáló szemlélet, ami a gyakorlatban egy fűtéskorszerűsítési programot jelent.
Jelenleg az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött régi szerződés alapján számlázzák a felhasználók felé a
hideg-meleg víz felhasználást és a csatornadíjat. Ehhez a Távhő Kft-nek annyi köze van, hogy
a vizet egy hőcserélőn keresztül felmelegítik. Tehát gyakorlatilag olyan szolgáltatást
számláznak, amit nem ők teljesítenek. Kintlévőségeikből a hidegvíz tartozás 18 M Ft. Szeretné
2011-ben újratárgyalni vagy megszüntetni ezt a szerződést az Ózdi Vízmű Kft-vel.
Kintlévőségük 343 M Ft, ezért hátralékrendezési akciót indítottak. Az aktuális díj fizetése
mellett különböző részletfizetési konstrukciók voltak. Az akció nehezen indult, de március
végéig sokan eljöttek szerződést kötni. 140 felhasználóval kötöttek szerződést 27 M Ft
tartozásra. Mivel minimum 10 %-ot be kellett fizetni, így azonnal befolyt 3 M Ft kintlévőség.
Az adójogszabályok miatti bércsökkentést kompenzálták, ami 3% béremelést jelent. Tartottak
munkásgyűlést az előttük álló feladatokról, szakmai dolgokról. A dolgozók hangot adtak
véleményüknek, mely szerint bérszínvonaluk nagyon alacsony, nem közelíti meg más városok
hasonló dolgozóinak bérszínvonalát. Az ország és a város helyzete miatt nem tett ígéretet a
bérfejlesztésre. Sok számítást végeztek az előttük álló események miatt. Az üzleti terv fő célja,
hogy ezévben ne legyen távhő díjemelés. Az üzleti terv optimista verziót mutat be, 89 M Ft
nyereséggel számol. A 2. mellékletben látható egy pesszimista verzió, ami 121 M Ft
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veszteséget jelez. Azért van ez a szórás, mert nem tudják milyen gázszerződést tudnak kötni,
kapnak-e valamilyen támogatást, milyen lesz a távhő hatósági ára, mi lesz a Synergie Kft-vel
kötött hosszútávú szerződéssel, milyen áron tudják tőlük megvásárolni a hőt. Optimistán várja
a jövőt, a Kormány és az Energiahivatal a szakmai szervezetekkel karöltve azon dolgozik,
hogy a távhő árak ne csak az idén, hanem 2012-ben se emelkedjenek.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúan javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti
tervének elfogadásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
90/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. ezen határozat
mellékletét képező 2011. évi üzleti tervét – 1.772.800 E Ft tervezett összes bevétellel, és
89.300 E Ft tervezett üzemi eredménnyel – jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Távhő Kft.
ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
2. A társaság 2011. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása
esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
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90/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete
ÜZLETI TERV
1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek


Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása:
A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások 2011. évben
gazdálkodási és pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják.
Célkitűzéseink meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük
figyelembe.
A működéshez külső források továbbra sem állnak rendelkezésre, így
lehetőségeinket saját pénzeszközeink határozzák meg.
Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkozási szférában meghatározó
nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés
megvalósítása.
Az Ózdi Erőmű Kft. által telepített két db új gázmotor, társaságunk számára terv
szerint 106.000 GJ hőt értékesít 2011. évben.
Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós
anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti kötbér elkerülésére,
valamint a kinnlevőségek mérséklésére.



Szolgáltatási terv:
A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, színvonalának
javítása cégünk fő feladata.
Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak
végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet által megkövetelt
távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. A nevezett törvény és
kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra
gyakorolt hatásának értékelése. A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás
során kiemelt fontosságú feladat az idényvégi elszámolású Általános Közüzemi
Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott
előleg egyenlegével történő elszámolás a 2010-2011. fűtési idényre vonatkozóan,
melynek várható időpontja 2011. június. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli
meg a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés
alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben.



A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) értelmében a
kötelező villamos energia átvétel (KÁT) 2010. év végéig vonatkozott az Ózdi
Távhő Kft-re, és az összes kapcsoltan energiát termelő erőműre. A KÁT
rendszerben történő értékesítési lehetőség meghosszabbítása érdekében (a VET
171. §-a szerint) 2009. évben az Ózdi Távhő Kft. a Magyar Energia Hivatal felé
hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A Magyar Energia Hivatal 826/2008. sz.
határozatával a kérelmet elutasította. Az elutasítás indokaként jelölte meg, hogy az
ózdi fűtőerőmű beruházás megtérült, ami valós tény, hiszen az 1996-ban üzembe
helyezett kapcsolt gázmotoros egység első volt az ilyen típusú beruházások között.
A VET 171. §-ának 2010. évi decemberi változásainak értelmében 2011. január
31-ig újabb lehetőség nyílt a KÁT rendszerben történő értékesítési lehetőség
meghosszabbítása érdekében hosszabbítási kérelem benyújtására a Magyar
Energia Hivatal felé. Ez esetben 15 %-kal alacsonyabb átvételi árak
érvényesíthetők 2011. évben. A VET 2011. évi márciusi változásainak értelmében
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gyökeresen átalakul a KÁT-rendszer. A villanyoldali támogatást meghatározott
feltételekkel hőoldali támogatási rendszer váltja fel. 2011. évre vonatkozó villamos
energia termelés tekintetében változó feltételekkel kell szembenéznünk.
2009. évben megtörtént a cég átvilágítása, Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 180/KH/2009.(XI.24.) számú Határozata Intézkedési
Tervet ír elő társaságunk számára. A 2010. évben még nem teljesített
feladatokat ez évben kell elvégeznünk.
A különösen fontos feladatok az alábbiak:
- Intézkedéseket kell tenni az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási,
minőségirányítási rendszer bevezetésére.
- Új, alternatív fűtési lehetőség megvalósításában kell közreműködni, olcsóbb és
kevésbé ingadozó áru energiahordozó bevezetése érdekében.
- Üzletszabályzat és helyi rendeletek aktualizálása a feladat.
- Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött Megállapodás módosítása a
melegvíz-szolgáltatás víz- és csatornadíjának számlázása tárgyában.
- Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója az Önkormányzat mint tulajdonos
hozzájárulását, 100 MFt összeg feletti ügyletek, szerződések megkötése előtt,
köteles megkérni.
- Megfelelő árajánlat esetén – a tulajdonossal történő előzetes egyeztetést
követően – árfolyam-kockázati biztosítást kell kötni a földgázbeszerzési ár
dollárban meghatározott vételárára.






Törekednünk kell a fűtőerőmű adta lehetőségek maximális kihasználására, az
energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti
visszaszorítására.
Ózd Város Önkormányzatának 109/KH/2009.(VI.25.) számú határozata alapján
megvizsgálásra kerül az Ózdi Távhő Kft. energia beszerzési (földgázfelhasználási) költségeinek csökkentése érdekében, a megújuló energiaforrások
felhasználásával történő hőenergia előállításának lehetősége. Az Ózdi Távhő Kft.
közreműködik az új alternatív fűtési lehetőség megvalósulásában. Felméri a
kihasználatlan távhő vezetékeken (pl.: „gyári ág”) a helyi mini biomassza erőmű
létesítésének lehetőségeit. E tevékenységgel összefüggésben a régi, korszerűtlen
konténerkazánok selejtezését tervezzük.
A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia
veszteségeit.
A gázmotorok folyamatos üzemének biztosítása a Ganz Motor Gépgyár Kft-vel
kötött karbantartási szerződésben foglaltak alapján a fűtési idényben továbbra is
feladatunk. Nyáron azonban az Ózdi Erőmű Kft-vel megkötött szerződés alapján a
szolgáltatáshoz szükséges hőt a két új gázmotoros blokk biztosítja.

2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések – beruházási terv


Hőközpontban:
(a saját vállalkozásban történő beruházás költségei)







212. j épület
(új modul hkp. beépítése)
Bajcsy-Zs. út 3. (új modul hkp. beépítése)
Bajcsy-Zs. út 4. (új modul hkp. beépítése)
Városi Múzeum (új modul hkp. beépítése)
ROYA Varroda (új modul hkp. beépítése)
Bolyki főút 23. (hőcserélő csere)
Összesen:

~
~
~
~
~
~

800 EFt
800 EFt
800 EFt
800 EFt
800 EFt
500 EFt
~ 4.500 EFt
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Vezetékek:








Szabadon szerelt távhővez.szigetelés felújítás
10.000 EFt
Munkás út 2. (primer bek.vez.csere)
5.000 EFt
212. j ép. hkp. (primer bek.vez.csere)
8.000 EFt
Városkp. Szolgáltatóház (primer bek.vez.csere) 8.000 EFt
Egyéb vezeték javítás/csere
meghibásodás és nyomáspróba alapján
9.000 EFt
Összesen:
40.000 EFt

Egyéb:
 felügyeleti rendszer periférikus részeinek
felújítása, átalakítása
 informatikai, irodai berendezések beszerzése
 minőségbiztosítási rendszer bevezetése
 ügyfélszolgálati iroda, váró kialakítása
Összesen:



14.000 EFt

Fűtőerőmű:
tűzjelző berendezés, illetve
áramtalanító vészgombok beszerelése:



5.000 EFt
3.000 EFt
3.000 EFt
3.000 EFt

EKOMEN Program:

1.000 EFt
20.000 EFt

EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás.
A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével elinduljon a
lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítása.
Célja:
Egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely:
 hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső helyiséghőmérséklet),
 magasabb komfortfokozatot biztosít,
 ösztönöz a takarékosságra és további energiacsökkentő módozatokat von maga
után,
 csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit,
 igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján,
 megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

A fentiekben vázolt feladatok teljes körű végrehajtását, a jövőbeni pénzügyi- és anyagi
helyzetünk határozza meg.
3. Marketing terv
 Szállítók és vevők helyzete, partnerek:
 Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött szerződésünk, miszerint a
melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges hidegvizet mi számlázzuk a
fogyasztók felé, érvényben van, bár a hátralékok kapcsán
(megközelítőleg: 18.000 EFt) ez kedvezőtlen társaságunkra nézve.
Társaságunk kezdeményezte a szerződés módosítását.
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 A cég földgáz szállítója jelenleg a FŐGÁZ Zrt., aki szerződés szerint
teljesít. A gázév 2011. július 1. 6,00 órakor zárul, az azt követő időszak
gázbeszerzésére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezünk.
Az Ózdi Erőmű Kft-vel tárgyalást folytatunk az összehangolt,
zökkenőmentes együttműködésre, mellyel alacsonyabb hődíj árakat
érhetünk el.
 A Ganz Motor Gépgyár Kft-vel folyamatos karbantartási szerződésünk
van, mely érdekelté teszi a megbízottat a biztonságos üzemeltetés
megvalósításában.
 Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra,
mely esetenként árengedmény elérését teszi lehetővé társaságunk
számára.
 Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a szolgáltatás
biztonságának megvalósítása a célunk.


Értékesítési stratégia:
A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Díjainkat a
tulajdonos által elvárt nyereséggel számolva terjesztjük az Önkormányzati
Képviselő-testület elé. Szlogenünk: „Kért értékre fűtünk, mért értéket kérünk”.



Árképzési stratégia:
A cég pénzügyi, gazdasági helyzetének stabilizálása és a tulajdonosi elvárások
teljesítése függvényében a fogyasztók érdekeinek, terheinek figyelembe vételével
a minimális ár kialakítása a cél. A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a
lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a
távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során
figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott
eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről szóló 36/2009.(VII.22.) KHEM
rendelet előírásait a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a
továbbiakban: Tszt.) hatályos rendelkezése módosította 2011. április 15-től.
A törvénymódosítás lényege, hogy a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát,
valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott
távhőszolgáltatás díját hatósági árnak nyilvánítja. A hatósági ár megállapítására
megalkotni kívánt rendelet hatálybalépéséig a 2011. március 31-én alkalmazott
árakat kell alkalmazni.

4. Eredményterv
 A 2011. évi eredménytervünket a jelenleg rendelkezésünkre álló – napról-napra
változó – információk alapján készítettük el. A közelmúltban bekövetkezett
törvényi és rendeletben megalkotott változásokat; a Bencsik János államtitkár úr
által nyújtott tájékoztatójából (1. sz. Melléklet) megismert változásokat
felhasználva, a társaságunkat érintő legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük.
Természetesen szükségessé teszi az Üzleti Terv felülvizsgálatát, amennyiben
jelentős változás következik be ezen, feltételezett tényezőkben.
 Árbevételünk tervezésénél nem számoltunk díjváltozással, a 2010. 01. 01-től
érvényesített díjakkal kalkuláltunk szolgáltatási tevékenységünk tekintetében.
 30.000 EFt árbevétellel számoltunk az idény-végi elszámolású lakossági
felhasználók körében a 2011. június hónapban esedékes elszámolás következtében.

217







Elektromos árameladás árbevételénél 95.500 EFt-tal terveztünk, hiszen 2011.
július 1-től megszűnik a KÁT-rendszerben az áramoldali támogatás, csak
szabadpiaci áron értékesíthetünk.
24.000 EFt hőár-támogatást terveztünk a KÁT-tal kapcsolatos módosítás
értelmében, bár a megtérült kapcsolt üzemű gázmotorok esetén (az Ózdi Távhő két
db Ganz-gázmotorja megtérült) az Európai Unió jóváhagyó határozata kell a
támogatás bevezetéséhez.
Egyéb bevételek között a 60.000 EFt CO2 elszámolással összefüggő bevétel
mellett 15.000 EFt nyereséggel számoltunk a kvótaértékesítés tervezett ügylete
kapcsán. Feltételeztük, hogy a 2010-ben elhatárolt 32.000 EFt céltartalék 2011.
évben felhasználásra kerül.
Költségeink tervezésénél a gázbeszerzést illetően 2011. I. félévében a jelenleg
érvényben lévő, a FŐGÁZ Zrt-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket
vettük figyelembe. II. félévre egyetemes gázszolgáltatói árakkal kalkuláltunk, a
2011. április 7-én megjelent „A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011.(IV.7.) NFM
rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások
megállapításáról szóló 28/2009.(VI.25.) KHEM rendelet és az egyetemes
szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek
köréről szóló 19/2010.(XII.3.) NFM rendelet módosításáról” szóló rendelet
szerint.



Hőbeszerzési költségeink tervezésénél az alábbi feltételezésekkel éltünk:
o 2011. első félévében a már megkötött gázbeszerzési szerződés szerinti
árakkal számoltunk.
o 2011. második félévében feltételeztük, hogy az Ózdi Erőmű Kft.
egyetemes szolgáltatói áron juthat gázhoz, hiszen távhőszolgáltatónak
értékesít hőt.
o Az Ózd Erőmű Kft. mindkét gázmotorja optimális menetrend szerint
működik 2011. év első félévében. Az év harmadik negyedévében egy
gázmotort üzemeltet, majd harmadik negyedévben mindkét gázmotorja
üzemel.



A vásárolt villamos energia költségeit meghatározó tényezők:
o a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007.(XII.29.)
GKM rendelet,
o és az áramszolgáltatóval 2010. december 20-án kötött társaságunk számára
kedvező szerződés.
Üzleti Tervünkben 6.500 EFt költségcsökkenéssel számoltunk.



Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál a járulékmódosulásokat és
a 2010. évi tényadatokat figyelembe véve 3 % bérfejlesztés tervezésével 5.400 EFt
többletköltséggel számoltunk.



Tervezett adózás előtti nyereségünk 89.300 EFt, ami a feltételezett tényezőkben
bekövetkezett változás esetén könnyen változhat, a nyereséges gazdálkodás
veszteségessé válhat. Mellékletként bemutatható (2. sz. Melléklet) az a kalkuláció,
ami csupán a gázárakra vonatkozó feltételekben változik, nevezetesen a II. félévre
nem egyetemes gázárakat, hanem a jelenleg ismert tőzsdei árak alapján kalkulál
piaci gázárat.
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A 2011. évi eredményterv

ME GNEVE ZÉS

Adatok EFt-ban

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

1.660.800

- távhőszolgáltatás nettó árbevétele

1.440.000

- eladott áruk beszerzési értéke

93.000

- árameladás árbevétele

95.500

- hőár-támogatás

24.000

- egyéb értékesítés nettó árbevétele

8.300

2. Egyéb bevételek

112.000

3. Bevétele összesen

1.772.800

4. Anyagjellegű ráfordítások összesen

1.294.600

- anyagköltség, ebből

1.122.600

~ gázbeszerzés költsége

806.500

~ hőbeszerzés költsége

221.500

- anyagjellegű szolgáltatás

53.000

- egyéb szolgáltatás

26.000

- eladott áruk beszerzési ért.

93.000

5. Személyi jellegű ráfordítások

206.400

- bérköltség

146.200

- személyi jellegű kifizetés

15.000

- bérjárulékok

45.200

6. Értékcsökkenési leírás

95.000

7. Egyéb ráfordítás

87.500

8. Költségek összesen
9. Üzemi tevékenység eredménye

1.683.500
89.300

10. Pénzügyi műveletek eredménye

-

11. Szokásos vállalkozási eredmény

89.300

12. Rendkívüli eredmény
13. Adózás előtti eredmény

89.300

5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:
Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek
fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését,
valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditásának
helyreállítását folytassuk, a szállítói tartozásokat határidőre teljesítsük.
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Társaságunk 2011. évben kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek érdekében
folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek:
 Az 1993-2009. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
 A 2010. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
 A 2011. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.
 Hátralék-rendezési akció indítása 2011. január 1 és március 31. között az alábbiak
szerint:
- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak mellett min. 10.000,- Ft/hó törlesztő részlet
fizetése.
- Fizetési halasztás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett max. 6 havi halasztás a
tartozásra.
- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 12 havi
részletben történő kiegyenlítése.
- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.
Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási
ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az
Ügyvezetővel.
- Hátralék-rendezési akció alatt (legkésőbb 2011. március 31-ig) azon
Felhasználó, aki hátralékának tőkerészét egy összegben vagy részletben
kiegyenlíti:
Jogi eljáráson kívüli
tőketartozás rendezése:
KAMATMENTES.
Jogi eljárás alatt lévő
tőketartozás rendezése:
KAMAT-ÉS KÖLTSÉGMENTES
(illeték, végrehajtó költségelőlege).

 A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való
kizárása.
 Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások
megvalósítása.
6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv




2010. évben a társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 67 fő volt,
ebből 20 fő szellemi, 47 fő fizikai állományi alkalmazott.
Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. -növelést nem tervezünk.
2010. évben 5 % bérfejlesztés volt, terveink között 2011. évben 3 %-os béremelés
szerepel, szem előtt tartva az adójogszabályok változása miatti bércsökkenés
kompenzálását.

7. Összegzés
Az Ózdi Távhő Kft. a 2008. évet veszteséggel zárta. 2009. évben nyereséges
gazdálkodással sikerült megakadályozni a saját tőke további csökkenését. A
távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználók terheinek csökkentése érdekében 2010. 01.
01-től 12 %-os hődíj-csökkenés végrehajtására nyílt lehetőség úgy, hogy nyereséggel
zártuk a 2010. évet. 2011. évben folytatni kell a társaság likviditásának megőrzése
érdekében tett intézkedéseket. Nyereséges gazdálkodás mellett az éves amortizációs
költség jelentős részét beruházásra kell fordítani a vagyoncsökkenés megállítása
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érdekében. A társaság 2011. évre jóváhagyott Üzleti Tervét befolyásoló körülmények
jelentős változása esetén az Üzleti Terv módosítására javaslatot teszünk.

Ózd, 2011. április 21.
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MELLÉKLET
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2.

MELLÉKLET

A 2011. évi módosított eredményterv

ME GNEVE ZÉS

Adatok EFt-ban

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

1.660.800

- távhőszolgáltatás nettó árbevétele

1.440.000

- eladott áruk beszerzési értéke

93.000

- árameladás árbevétele

95.500

- hőár-támogatás

24.000

- egyéb értékesítés nettó árbevétele

8.300

2. Egyéb bevételek

112.000

3. Bevétele összesen

1.772.800

4. Anyagjellegű ráfordítások összesen

1.507.600

- anyagköltség, ebből

1.335.600

~ gázbeszerzés költsége

945.000

~ hőbeszerzés költsége

296.000

- anyagjellegű szolgáltatás

53.000

- egyéb szolgáltatás

26.000

- eladott áruk beszerzési ért.

93.000

5. Személyi jellegű ráfordítások

206.400

- bérköltség

146.200

- személyi jellegű kifizetés

15.000

- bérjárulékok

45.200

6. Értékcsökkenési leírás

95.000

7. Egyéb ráfordítás

87.500

8. Költségek összesen

1.896.500

9. Üzemi tevékenység eredménye

- 123.700

10. Pénzügyi műveletek eredménye

-

11. Szokásos vállalkozási eredmény

- 123.700

12. Rendkívüli eredmény
13. Adózás előtti eredmény

- 123.700
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15) napirend
Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
91/KH/2011.(IV.21.) Határozat
Tárgy: Az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1)
bekezdése alapján az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 5.3.
pontját hatályon kívül helyezi.
Felelős: Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: Döntést követően azonnal
2. A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítását a határozat
1. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2.
mellékletnek megfelelően fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb
dokumentumok aláírására.
Felelős: A dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: A döntést követően azonnal
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 18. § (4) bekezdése alapján az Alapító Okirat változását
annak megtörténtétől számított 30 napon belül a cégbírósághoz jelentse be.
Felelős: Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. május 20.
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91/KH/2011.(IV.21.) határozat 1. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Ózd Város Önkormányzata, a B.A.Z. Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon 05-09-004801
sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. alapítója a társaság alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az alapító okirat 5.3. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
2./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. tv. rendelkezései az
irányadóak.

Ózd, 2011. április 21.

Ózd Város Önkormányzata
alapító tag
képv.: Fürjes Pál
polgármester

„Ellenjegyzem”:

Dr.Nahlik Csilla
ügyvéd
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91/KH/2011.(IV.21.) határozat 2. melléklete
A 05 09 004801. sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató
(egyszemélyes) Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt
Alapító

Okirata

az alábbi:
1./ A TÁRSASÁG CÉGNEVE:
A társaság cégneve:
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
A társaság rövidített cégneve:

Ózdi Távhő Kft.

2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:
A társaság székhelye:

3600 Ózd, Zrínyi út 3.

A társaság telephelyei:

3600 Ózd, Zrínyi út 3.
3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár Fűtőerőmű

3./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:
Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)
4./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR ’08 szerint):
35.30’08 Gőzellátás, légkondicionálás (fő tevékenység)
25.21’08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.29’08 Fémtartály gyártása
25.61’08 Fémfelület-kezelés
25.62’08 Fémmegmunkálás
25.91’08 Acél tárolóeszköz gyártása
33.12’08 Ipari gép, berendezés javítása
33.14’08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.20’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11’08 Villamosenergia-termelés
35.12’08 Villamosenergia-szállítás
35.13’08 Villamosenergia-elosztás
35.14’08 Villamosenergia-kereskedelem
36.00’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99’08 Egyéb m.n.s. építés
43.11’08 Bontás
43.12’08 Építési terület előkészítése
43.21’08 Villanyszerelés
43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés
49.41’08 Közúti áruszállítás
49.50’08 Csővezetékes szállítás
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68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32’08 Ingatlankezelés
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
81.10’08 Építményüzemeltetés
82.91’08 Követelésbehajtás
82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5./ A TÁRSASÁGI VAGYON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA:
5.1.
Az alapító az Alapító Okirat aláírásának napján a társaság rendelkezésére bocsátotta az Ózdi
Távhő Vállalat új apport értékével növelt vagyonmérlegében kimutatott teljes vagyonát.
5.2.
Az átalakuló vállalat vagyonértékelését Orosz Ferencné független könyvvizsgáló végezte el és
auditálta.
5.3. (Hatályon kívül helyezve)(1)
5.4.
A társaság 919.850.000,- Ft-os törzstőkéje 1.000.000,- Ft pénzbeli betétből és 918.850.000,Ft nem pénzbeli betétből áll.
5.5.
Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.
5.6.
A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét
kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.
6./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE:
6.1. Alapítói jogok
A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a társaság kizárólagos hatáskörébe tartozó
ügyekben az alapító döntését kell kérni.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető köteles az alapító döntését
kérni a 2006. évi IV. törvény 141. §. (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben.
Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes
jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.
6.2. A társaság képviselete, az ügyvezető
6.2.1.
A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviseletét harmadik
személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja.
(1) Hatályon kívül helyezte a …/KH/2011.(IV.21.) határozat 2011. 04. 21-től
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6.2.2.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
6.2.3.
Az ügyvezetőt az alapító öt évre jelöli ki, és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat. Az
ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll.
6.2.4.
A társaság ügyvezetője: Halász Sándor (an.: Énekes Irén) 3600 Ózd, Gömöri út 49. sz. alatti
lakos.
Az ügyvezető megbízatása 2010. december 1. napjától 2011. május 31. napjáig szól.
6.3. Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Név: Fáklya Pál
Anyja neve: Koós Mária
Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1.
Név: Galanics Ferenc József
Anyja neve: Marton Margit
Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.
Név: Koncz József Lajos
Anyja neve: Koncz Julianna
Lakik: 3600 Ózd, Liget utca 13.
Név: Kovács Béla
Anyja neve: Boda Ilona Mária
Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 5. napjától a 2015. május
31. napjáig szól.
6.4. A könyvvizsgáló
Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.
A társaság könyvvizsgálója:

ERÉVAL AUDITOR Számviteli Szolgáltató és
Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 3600 Ózd, Október 23 tér 1.
Cégjegyzék száma: 05 09 003611
Engedély száma: 000428
Kamarai nyilvántartási száma: 000449

A könyvvizsgálói tevékenységre kijelölt személy:
Nagy-Sándorné Havelant Erika (an.: Csányi Elvira)
engedély száma: MKVK 001824
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lakik: 3348 Szilvásvárad, Meggyes kert 23.
A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2010. üzleti évet lezáró mérlegbeszámoló
elfogadásáig szól.
7./ A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE:
A társaság előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önálló cégjegyzési
jogosultsággal írja a nevét.
8./ JOGUTÓDLÁS, A MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA
A társaság általános jogutódja a 05 01 000202 cégjegyzék számon bejegyzett Ózdi
Távhőtermelő és Szolgáltató Vállalatnak.
A társaság határozatlan időre alakult.
Az átalakulás időpontja: 1996. április 1.
9./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Jelen Alapító Okirat a kft. 1996. március 26-án kötött Alapító Okiratának a helyébe lép,
egységes szerkezetben tartalmazza az Alapító Okirat rendelkezéseit.
******
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a
szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű Alapító
Okirat vastag betűvel szedett rendelkezései adtak okot az egységes szerkezetű okirat
elkészítésére.
Ózd, 2011. április 21.

Ózd Város Önkormányzata
alapító tag
képv.: Fürjes Pál
polgármester
Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta:

Dr. Nahlik Csilla
ügyvéd
Záradék:
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 21-i ülésén hozott 91/KH/2011.
(IV.21.) határozattal fogadta el.

Fazekas Zoltán
polgármesternek.

alpolgármester

visszaadja

az

ülés

vezetését

Fürjes

Pál
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16.) napirend
Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes
helyiséghasználat biztosítására
Fazekas Zoltán elmondja, a Közterület-felügyelet vezetője tájékoztatta, folyamatban
van a kamerarendszer áthelyezése, próbaüzeme. A felügyelet vezetője meghívta a
Képviselő-testület tagjait, tekintsék meg a már működő rendszert.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatja.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az első határozati javaslatról, amely a Közterületfelügyelet Alapító Okiratának módosítását tartalmazza.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
92/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: A Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítását a
határozat 1. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a
határozat 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb
dokumentumok aláírására.
Felelős: A dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésért:
Közterület-felügyelet vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda O. vezetője
Határidő: A döntést követően azonnal
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92/KH/2011. (IV.21.) határozat 1. melléklete

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete
Alapító Okirat módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. alapján az Ózd Városi Önkormányzat
Közterület-felügyelete 2010. március 25-én kiadott Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Működési köre, illetékességi területe:
Ózd város közigazgatási határain belül lévő valamennyi közterület.”
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Alapító neve:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapító székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Alapítás időpontja: 1996. május 1.
Létrehozásról rendelkező határozat: 274/SzÜ.91/KH/1996.(IV.30.)”
3. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. A Felügyelet jogállása: költségvetési szerv.
Jogi személyisége: önálló jogi személy.
A Felügyelet gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő
költségvetési szerv.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja – mely a Felügyelet jogszabályban
meghatározott közfeladatait rögzíti – az alábbi 6.4. rendelkezéssel
egészül ki:
„6.4. A Közterület-felügyelet az Ózd város közterületein közbiztonsági,
bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevőket üzemeltet és kezel.”
5. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Alaptevékenysége:
Szakágazat száma: 841 105
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Szakágazat megnevezése: Helyi önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat száma: 842421 1
Szakfeladat megnevezése: Közterület rendjének fenntartása
A Felügyelet alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem
folytat.”
6. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„A Felügyelet jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.”
7. Az Alapító Okirat az alábbi, 14. ponttal egészül ki:
„14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan: a Felügyelet használatában lévő ingatlanvagyont a függelék
tartalmazza.
Ingóságok, eszközök: a Felügyelet általános vagyonleltára szerint.”
8. Az Alapító Okirat az alábbi, 15. ponttal egészül ki:
„15. Az ingatlanvagyon feletti rendelkezési jog:
A Felügyelet a használatában álló ingatlanvagyont nem jogosult
elidegeníteni, biztosítékként felhasználni.”
9. Az alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései
hatályukban változatlan tartalommal maradnak fenn.
Ózd, 2011. április 21.

Fürjes Pál
polgármester
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92/KH/2011. (IV.21.) határozat 2. melléklete

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyeletének
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése és 10. § (1) bekezdés g) pontja, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. alapján
az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:

1.

A szervezet elnevezése:
Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete
(továbbiakban: Felügyelet)

2.

Székhelye:
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 5.

3.

Működési köre, illetékességi területe:
Ózd város közigazgatási határain belül lévő valamennyi közterület.

4.

Alapító neve:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapító székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Alapítás időpontja: 1996. május 1.
Létrehozásáról rendelkező határozat:274/SzÜ. 91/KH/1996. (IV.30.)

5.

A Felügyelet jogállása: költségvetési szerv.
Jogi személyisége:
önálló jogi személy.
A Felügyelet gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő
költségvetési szerv.

6.

Jogszabályban meghatározott közfeladatai:
1. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése.
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2. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabály által tiltott
tevékenység
megelőzése,
megakadályozása,
megszakítása,
megszüntetése, illetve szankcionálása.
3. Közreműködés:
a.
b.
c.
d.
e.

a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
a Közrend, a közbiztonság védelmében,
az önkormányzati vagyon védelmében,
a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében,
állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

4. A Közterület-felügyelet az Ózd város közterületein közbiztonsági,
bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevőket üzemeltet és kezel.
7.

Alaptevékenysége:
Szakágazat száma: 841 105
Szakágazat megnevezése: Helyi önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat száma: 842421 1
Szakfeladat megnevezése: Közterület rendjének fenntartása
A Felügyelet alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem
folytat.

8. A Felügyelet a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes
önállósággal végzi. A Felügyelet jogi személyiségű szervezeti egységgel
nem rendelkezik.
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
10.

A Felügyelet gazdasági és pénzügyi ügyvitelét az Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal látja el.

11.

A Felügyelet vezetőjét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat
(jutalmazás, szabadság engedélyezése, stb.) a Polgármester gyakorolja.

12.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések a Szervezeti és Működési
Szabályzatban rögzítették.
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13.

A Felügyelet foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott,
melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt
szabályok irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási
jogviszony).

14.

Feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan: a Felügyelet használatában lévő ingatlanvagyont a függelék
tartalmazza.
Ingóságok, eszközök: a Felügyelet általános vagyonleltára szerint.

15.

Az ingatlanvagyon feletti rendelkezési jog:
A Felügyelet a használatában álló ingatlanvagyont nem jogosult
elidegeníteni, biztosítékként felhasználni.

Ózd, 2011. április 21.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 21-i ülésén
hozott 92/KH/2011. (IV.21.) határozattal fogadta el.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak a második határozati javaslatról, amely a Közterületfelügyelet részére történő ingyenes helyiséghasználat biztosításáról szól.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

93/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: A Közterület-felügyelet részére ingyenes helyiséghasználat biztosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.)

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, ózdi
belterületi 8037/6 hrsz-ú, Ózd Zrínyi Miklós út 5. szám alatti ingatlan
földszintjén található 11. számú, 26 m2 alapterületű helyiség kezelési jogát
2011. április 21. napjával az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től elvonja.
Felelős:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője

Határidő: 2011. április 21.
2.)

A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában megjelölt helyiséget 2011. április
22. napjával a Közterület-felügyelet kezelésébe határozatlan időre ingyenesen
átadja Ózd város közterületein közbiztonság, bűnmegelőzés céljából elhelyezett
képfelvevők elhelyezése, üzemeltetése céljából.
Felelős:

Közterület-felügyelet vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője

Határidő: 2011. április 22.
17.) napirend
Javaslat az Ózdi Városi Bíróság ülnökeinek megválasztására
Fazekas Zoltán elmondja, a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja az előterjesztést,
mert az érintett személyek ehhez hozzájárultak.
Tóth Pál elmondja, a bíróság munkáját segítő ülnökök négy éves ciklusa most jár le. A
jogszabály változása folytán a fiatalkorúak ügyei szeptember 1-jétől a városi
bíróságokhoz kerülnek áthelyezésre. Emiatt pedagógus ülnököket is kell választani. A
javaslatok határidőre megérkeztek, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
egy rendkívüli bizottsági ülésen meghallgatta a jelölteket, hat személy kivételével. Ezt
a hat személyt a bíróság elnöke javasolta és jelenleg is ülnökként tevékenykednek. A
bizottság javasolja ezen személyek ülnöknek történő megválasztását.
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Fazekas Zoltán megköszöni a bizottság egész napos munkáját, amelynek keretében az
ülnökjelölteket meghallgatta.
Kéri, szavazzanak Bidlek Ferencné sz.: Dancsik Katalin bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Bidlek Ferencné sz.:
Dancsik Katalint bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Hevér Tiborné sz.: Csurilla Mária bírósági ülnökké
történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Hevér Tiborné sz.: Csurilla
Máriát bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri,
megválasztásáról.

szavazzanak Kovács

Imre

bírósági

ülnökké

történő

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Kovács Imrét bírósági
ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Kovács László bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Kovács Lászlót bírósági
ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Szabóné Maruzsi Sarolta Mária bírósági ülnökké
történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Szabóné Maruzsi Sarolta
Máriát bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Vámos Gézáné sz.: Nagy-Sándor Melinda bírósági
ülnökké történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Vámos Gézáné sz.: NagySándor Melindát bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Koós Mária Erzsébet bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Koós Mária Erzsébetet
bírósági ülnöknek megválasztja.
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Fazekas Zoltán kéri,
megválasztásáról.

szavazzanak Pápai

László

bírósági

ülnökké

történő

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Pápai Lászlót bírósági
ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Darvayné Vincze Tímea bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Darvayné Vincze Tímeát
bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Horváth László György bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárul Horváth László
Györgyöt bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Katona Árpádné bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Katona Árpádnét bírósági
ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Perge Zoltánné sz.: Kormos Julianna bírósági
ülnökké történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Perge Zoltánné sz.: Kormos
Juliannát bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Sárossyné Szabó Ilona bírósági ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Sárossyné Szabó Ilonát
bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Szekanecz Lajosné sz.: Mihalik Mária bírósági
ülnökké történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Szekanecz Lajosné sz.:
Mihalik Máriát bírósági ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az első határozati javaslat egészéről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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94/KH/2011.(IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Városi Bíróság ülnökeinek megválasztása
1)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és a határozat 1. mellékletében, az 1-14. sorszám alatti jelölteket az Ózdi Városi
Bíróság ülnökeinek megválasztja.

2)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megválasztott ülnökök
névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait az Ózdi Városi Bíróság
Elnökének haladéktalanul adja át.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1. melléklet a 94/KH/2011.(IV.21.) határozathoz

Bírósági ülnökjelöltek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Név, szül.idő, lakcím,
Bidlek Ferencné sz: Dancsik Katalin
sz:1944.10.24.,Ózd, Vasvár út 66. 7/1
Hevér Tiborné sz: Csurilla Mária Anna
sz:1975.05.22., Ózd, Meggyes utca 6/A.
Kovács
Imre
sz:1947.09.18.
Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 29.
Kovács László sz: 1950.11.07. Ózd,
Rózsavölgyi utca 4.
Szabóné Maruzsi Sarolta Mária sz:
1955.09.14., Ózd, Bolyki Főút 31/B. 4.a
Vámos Gézáné sz: Nagy-Sándor Melinda
sz:1956.05.29., Járdáháza, Ady út 16.
Koós Mária Erzsébet sz: 1948.06.02.,
Ózd, Szent I. u. 36. 2/1.
Pápai
László
sz:
1950.04.28.,
Csokvaomány, Bem út 9.
Darvayné Vincze Tímea sz: 1972. 10. 13.
Csernely, Dózsa Gy. út 35.
Horváth László György sz: 1948.02.08.,
Ózd, Szent I.u.22. 2/3.
Katona Árpádné sz: 1971.07.14., Ózd,
Ybl M.u.2.
Perge Zoltánné sz:Kormos Julianna sz:
1968.12.04. Ózd, Vadász út 21.
Sárossyné Szabó Ilona sz: 1951. 08.16.,
Ózd, Kodály Z. utca 12.
Szekanecz Lajosné sz:Mihalik Mária
sz:1950.12.28., Ózd, Zalai u.22.

Munkahely
----

Foglalkozás
Nyugdíjas (óvónő)

Jelölő
állampolgár

„Tutor” Alapítvány
Budapest
--

Szociális munkás

állampolgár

Nyugdíjas (acélolvasztár)

--

Nyugdíjas (kőműves)

Borsodszentgyörgy Községi
Önk. Képviselő-testülete
állampolgár

Mozgáskorlátozottak
Ózdi Városi Egyesülete
--

Szervezőtitkár

----Petőfi S. Általános Isk. és
Óvoda Ózd
----

Rokkant nyugdíjas
(fényképész)
Nyugdíjas (képesítettkönyvelő)
Nyugdíjas (vájár)
Álláskereső (Ált.iskolai
tanító)
Nyugdíjas (közlekedési
üzemmérnök)
Mérlegképes könyvelő
Csökkent munkaképességű (montírozó)
Nyugdíjas (szervezőüzemmérnök)
Nyugdíjas (okleveles
társadalombiztosítási
szakember

Mozgáskorlátozottak Ózdi
Városi Egyesülete
Járdánháza Községi Önk.
Képviselő-testülete
állampolgár
Csokvaomány Községi
Önk. Képviselő-testülete
Csernely Községi Önk.
Képviselő-testülete
állampolgár
állampolgár
állampolgár
Ózdi Nyugdíjas Klub
állampolgár
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Fazekas Zoltán elmondja, kilenc pedagógus ülnök-jelölt meghallgatására került sor.
Kéri, szavazzanak Bozsvai Lászlóné sz.: Koppányi Magdolna pedagógus ülnökké
történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Bozsvai Lászlóné sz.:
Koppányi Magdolnát pedagógus ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Gál Mónika pedagógus ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Gál Mónikát pedagógus
ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Gulyás József pedagógus ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Gulyás Józsefet pedagógus
ülnöknek megválasztja
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Jene Andrásné sz.: Orosz Piroska pedagógus
ülnökké történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Jene Andrásné sz.: Orosz
Piroskát pedagógus ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Kellóné Mezőtúri Márta pedagógus ülnökké történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Kellóné Mezőtúri Mártát
pedagógus ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Németh Dénes Lászlón ész.: Majzik Rózsa
pedagógus ülnökké történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Németh Dénes Lászlóné sz.:
Majzik Rózsát pedagógus ülnöknek megválasztja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a második határozati javaslat egészéről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
95/KH/2011.(IV.21.) Határozat
Tárgy: Az Ózdi Városi Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztása
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1)

2)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és a határozat 1. mellékletében, az 1-6. sorszám alatti jelölteket az
Ózdi Városi Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megválasztott pedagógus
ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait az Ózdi Városi
Bíróság Elnökének haladéktalanul adja át.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1. melléklet a 95/KH/2011.(IV.21.) határozathoz

Pedagógus ülnökjelöltek
1.

2.

3.
4.

5.
6

Bozsvai Lászlóné sz: Koppányi Magdolna
sz:1958.02.01., Ózd, Szent István út 32.
4/1.
Gál Mónika sz:1965.11.30.,
Ózd, Nap út 6.
Gulyás József sz:1950.05.08., Ózd,
Szentsimon 9.
Jene Andrásné sz:Orosz Piroska
sz:1959.01.03.,Ózd, Zalai út 9/1.
Kellóné Mezőtúri Márta sz:1955.08.02.
Ózd, Liszt F. út 26.
Németh Dénes Lászlóné sz: Majzik Rózsa
sz:1962.12.16., Ózd, 48-as út 7. 2/2.

--

Rokkant nyugdíjas
(tanár)

Sajóvárkonyi Általános
Művelődési Központ Ózd

Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola Ózd
--

Középiskolai tanár

Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola Ózd
Sajóvárkonyi Általános
Művelődési Központ Ózd
Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola Ózd

Nevelési ig. helyettes,
középiskolai tanár

Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola Ózd
Bólyai Farkas Szakképző
Iskola Ózd
Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola Ózd
Sajóvárkonyi Általános
Művelődési Központ Ózd
Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola Ózd

Nyugdíjas (tanár)

Igazgató helyettes, tanító
Középiskolai tanár
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18.) napirend
Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására
Fazekas Zoltán közli, az érintett írásban hozzájárult a személyét érintő napirendi pont nyílt
ülésen való tárgyalásához.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúan támogatják.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
és az alapítói jogkörében hozott, az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. átalakításával
kapcsolatos 12/KH/2011.(I.20.), valamint 48/KH/2011.(III.22.) határozatai értelmében az
alábbi döntést hozta:
1.)

2.)
3.)

4.)

A Képviselő-testület az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Veres Zoltánt
(lakcím: 3600 Ózd, Zrínyi út 4.) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
24.§ (2) bek.-e szerint az ügyvezetői tisztségéből 2011. május 31. napjával visszahívja.
A visszahívás alapján gondoskodni kell az ügyvezető munkaviszonyának 2011. május
31. napjával történő megszüntetéséről, az Mt. 88.§ (2) bek.-e alapján.
A munkaviszony megszüntetése folytán a 2011. május 31. napján gondoskodni kell az
Mt. 88.§ (2) bek. szerinti járandóság átutalásáról, valamint a munkaviszony
megszüntetése vonatkozásában kiállított igazolások és iratok kiadásáról.
A munkavállaló köteles a munkáltató által munkavégzése céljából átadott eszközöket,
iratokat a munkaviszony megszűnésének napján a jogutód gazdasági társaság
ügyvezetőjének, átadó-átvevő jegyzőkönyvvel, a folyamatban lévő ügyek állásáról
szóló tájékoztatással átadni.

Felelős:

döntés közléséért: Polgármester
munkabér kifizetéséért, igazolások kiállításáért: Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft.
munkakör átvételéért: a jogutód gazdasági társaság ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal
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19.) napirend
Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására vonatkozó
pályázat kiírására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja. Az önkormányzat könyvvizsgálója esetében a pályázati eljárás
lefolytatására és a döntési javaslat előkészítésére egy eseti bizottság létrehozására kerülne
sor.
Fazekas Zoltán kéri Polgármester Urat, tegye meg javaslatát az eseti bizottság tagjaira
vonatkozóan.
Fürjes Pál javasolja, Fazekas Zoltán legyen a bizottság elnöke, Tóth Pál és Vitális István
pedig a bizottság tagjai. A határozati javaslat mellékletét képező pályázati felhívásban
javasolja a megbízás időtartamát 2011. július 1-jétől 2015. május 31-ig megállapítani.
Fazekas Zoltán megkérdezi Tóth Pált, hogy elfogadja-e a jelölést, és hozzájárul-e a
nyilvános üléshez?
Tóth Pál elfogadja a jelölést, bejelenti személyes érintettségét az ügyben, és a nyilvános
üléshez hozzájárul.
Fazekas Zoltán megkérdezi Vitális Istvánt, hogy elfogadja-e a jelölést és hozzájárul-e a
nyilvános üléshez?
Vitális István elfogadja a jelölést, bejelenti személyes érintettségét az ügyben, és a
nyilvános üléshez hozzájárul.
Fazekas Zoltán elfogadja a jelölést, a szavazásban nem kíván részt venni, és a nyilvános
üléshez hozzájárul.
Kéri, szavazzanak Tóth Pál eseti bizottsági tagságával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett hozzájárul Tóth Pál
eseti bizottsági taggá történő megválasztásához.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Vitális István eseti bizottsági tagságával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett hozzájárul Vitális
István eseti bizottsági taggá történő megválasztásához.
Fazekas Zoltán a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, hozzájárul a nyílt
üléshez, kijelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett hozzájárul Fazekas
Zoltán eseti bizottság elnökévé történő megválasztásához.
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat egészével kapcsolatban, a
Polgármester Úr által tett kiegészítéssel együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó pályázat
kiírása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata az Önkormányzat könyvvizsgálójának megválasztására
pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza.
2.) A pályázati kiírás szűkített változatát meg kell jelentetni egy megyei lapban, a részletes
kiírást közzé kell tenni Ózd város honlapján.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30., illetve 2011. május 31.
3.) A Képviselő-testület a pályázati eljárás lefolytatására és a döntési javaslat előkészítésére
az alábbi tagokból álló eseti bizottságot hozza létre:
- elnök: Fazekas Zoltán (cím: 3600 Ózd, Szent István út 25. 1/3.)
- tag: Vitális István (cím: 3600 Ózd, Szent István út 33. fsz. 3.)
- tag: Tóth Pál (cím: 3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.)
4.) Az Önkormányzat a beérkező pályázatok elbírálásról a pályázat beadási határidejét
követő rendes Képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: A pályázati eljárás lefolytatásáért és a döntési javaslat Képviselő-testület elé
terjesztéséért:
az Eseti Bizottság elnöke
A pályázati eljárással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: a Képviselő-testület 2011. június havi ülése
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97/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete
Pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – pályázatot ír
ki az Ötv. 92/A § és 92/C §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátására.
Pályázati feltételek:
- természetes személy esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítés megléte,
- gazdasági társaság, szervezet esetén könyvvizsgálói tevékenység folytatására jogosultság, a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben történő felvétel,
külön igazolva a könyvvizsgálatot elvégző természetes személy (bejegyzett könyvvizsgáló)
jogosultságát,
- a természetes személynek és a gazdasági társaságnak is felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,
- a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről (Ötv. 92/B § (2) bekezdés)
- a díjazás megállapodás szerint,
- a pályázat egyfordulós, az Önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A könyvvizsgáló feladata különösen:
- az Önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó egyszerűsített éves beszámoló
(könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredménykimutatás)
felülvizsgálata és hitelesítése, könyvvizsgálói záradékkal való ellátása, továbbá könyvvizsgálói
jelentés készítése,
- a zárszámadási rendelet-tervezet megbízhatósági vizsgálata,
- az évközi gazdálkodásról készített beszámolók véleményezése,
- a tervezéssel, beszámolással és gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek,
határozatok, belső szabályzatok betartásának ellenőrzése,
- az Önkormányzat és intézményei vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetének elemzése,
értékelése.
A Pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, adatait
- cégbírósági bejegyzésének/vállalkozási igazolványának, engedélyének számát,
- a könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő költségvetési minősítésének igazolását,
- a könyvvizsgáló cég pályázó esetében a vizsgálatra kijelölt személy nevét,
- természetes személy pályázó vagy a könyvvizsgáló cég részéről megnevezett természetes személy
könyvvizsgáló esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- igazolást arról, hogy a pályázónak nincs 90 napnál régebbi lejárt köztartozása,
- a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását a számlavezetésről,
- könyvvizsgáló cég pályázó esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, természetes
személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,
- az államháztartás alrendszereiben szerzett gyakorlat ismertetését,
- referenciamunkák listáját,
- könyvvizsgáló cég pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatását,
- természetes személy pályázó illetőleg a könyvvizsgáló cég részéről megnevezett természetes
személy könyvvizsgáló szakmai önéletrajzát,
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- a pályázó kockázatviselő képességét a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási kötvény másolatának
csatolásával,
- a feladat ellátására vonatkozó feladattervet, könyvvizsgálói munkaprogramot,
- a vállalási feltételeket,
- a díjazásra vonatkozó igény és fizetési feltételek meghatározását,
- a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség időtartamáról.
A megbízás időtartama: 2011. július 1-től kezdődően 2015. május 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31.
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Ózd Város Polgármesterének kell címezni (3600
Ózd, Városház tér 1.). Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a
benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatalba érkezett.
A pályázatot két példányban, zárt borítékban ajánlott tértivevényes küldeményként kell feladni
„Könyvvizsgálat” felirattal.
A pályázatok felbontására 2011. június 1-jén 10.00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti IV.
számú tárgyaló helyiségében kerül sor. A pályázatok bontását és értékelését az erre a célra létrejött
eseti bizottság végzi.
Hiánypótlás keretében csak igazolás vagy nyilatkozat pótlására, vagy formai hiányosságok esetén
van lehetőség.
A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2011. júniusi rendes ülése.
A pályázat végeredményéről a pályázókat írásban értesítjük.
A nyertes pályázóval a szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül
kerül sor.
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Fazekas Zoltán kéri Fürjes Pál polgármestert, tegye meg javaslatát az Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat
mellékletében szereplő feladatellátás tervezett időtartamára.
Fürjes Pál javasolja, hogy 2011. július 1-jétől 2015. május 31-ig legyen a tervezett
időtartam.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
98/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
vonatkozó pályázat kiírása
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a
határozat melléklete tartalmazza.
2.) A pályázati kiírás szűkített változatát meg kell jelentetni egy megyei lapban, a részletes
kiírást közzé kell tenni Ózd város honlapján.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30., illetve 2011. május 31.
3.) A Képviselő-testület a pályázati eljárás lefolytatására az ügyvezetőt és a Felügyelő
Bizottságot bízza meg . A döntési javaslat előkészítésére felkéri a társaság ügyvezetőjét.
4.) Az Önkormányzat a beérkező pályázatok elbírálásról a pályázat beadási határidejét
követő rendes Képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: A pályázati eljárás lefolytatásáért és a döntési javaslat Képviselő-testület elé
terjesztéséért:
az Ózdi Kommunikációs NKft. ügyvezetője
A pályázati eljárással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: a Képviselő-testület 2011. június havi ülése
5.)

A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. jelenlegi
könyvvizsgálójának megbízási szerződését 2011. június 30-ig meghosszabbítja.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal
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98/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1. Ózd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. (3600
Ózd, Brassói út 2.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
2. Ajánlattevők köre
A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek (könyvvizsgálói cég) vehetnek részt,
akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben.
Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – kijelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét,
illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. Könyvvizsgáló
cég köteles – pályázata részeként – meghatározni a személyében felelős könyvvizsgáló
helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló személyét.
3. A pályázatot kiíró szerv: Az egyszemélyes Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. tulajdonosi
jogkörét gyakorló Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4. A feladatellátás tervezett időtartama: 2011. július 01. napjától 2015. május 31.napjáig terjedő
határozott időtartam.
5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát, pénzforgalmi jelzőszámát, a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
- A könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervet, a könyvvizsgálói munkaprogramot.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személye és a fent megjelölt személyek
közötti összeférhetetlenség nem áll fenn.
- A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért igényelt megbízási díjat.
- A pályázó nyilatkozatát a személyes kapcsolattartás módjáról.
6. A pályázat kötelező melléklete:
- A pályázó szakmai önéletrajza.
- A könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Szakmai referenciák.
7. A pályázat beérkezési határideje: 2011. május 31.
8. A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
Ózd Város Polgármestere, 3600 Ózd, Városház tér 1.
9. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő rendes Képviselő-testületi
ülés
Felvilágosítás: Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
osztályvezető-helyettes, tel.: 48/574-130
10. A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés
A beérkező pályázatok elbírálásáról a társaság ügyvezetése javaslata alapján a Képviselőtestület dönt, a pályázat beadási határidejét követő rendes ülésén. Az eredményről a pályázókat
közvetlenül írásban (email-en, faxon) értesíti.
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Fazekas Zoltán kéri Fürjes Pál polgármestert, tegye meg javaslatát az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat
mellékletében szereplő feladatellátás tervezett időtartamára.
Fürjes Pál javasolja, hogy 2011. július 1-jétől 2015. május 31-ig legyen a tervezett
időtartam.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
99/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó
pályázat kiírása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a határozat
melléklete tartalmazza.
2.) A pályázati kiírás szűkített változatát meg kell jelentetni egy megyei lapban, a részletes
kiírást közzé kell tenni Ózd város honlapján.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30., illetve 2011. május 31.
3.) A Képviselő-testület a pályázati eljárás lefolytatására az ügyvezetőt és a Felügyelő
Bizottságot bízza meg . A döntési javaslat előkészítésére felkéri a társaság ügyvezetőjét.
4.) Az Önkormányzat a beérkező pályázatok elbírálásról a pályázat beadási határidejét
követő rendes Képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: A pályázati eljárás lefolytatásáért és a döntési javaslat Képviselő-testület elé
terjesztéséért:
az ÓZDSZOLG NKft. ügyvezetője
A pályázati eljárással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: a Képviselő-testület 2011. június havi ülése
5.) A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálójának
megbízási szerződését 2011. június 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: Döntést követően azonnal
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99/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

1. Ózd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (3600
Ózd, Zrínyi út 5.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
2. Ajánlattevők köre
A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek (könyvvizsgálói cég) vehetnek
részt, akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben.
Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – kijelölni azt a tagját, vezető
tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében
felelős. Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – meghatározni a személyében
felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes
könyvvizsgáló személyét.
3. A pályázatot kiíró szerv: Az egyszemélyes ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. tulajdonosi
jogkörét gyakorló Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4. A feladatellátás tervezett időtartama: 2011. július 01. napjától 2015. május 31.napjáig
terjedő határozott időtartam.
5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát, pénzforgalmi
jelzőszámát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
- A könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervet, a könyvvizsgálói munkaprogramot.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személye és a fent megjelölt
személyek közötti összeférhetetlenség nem áll fenn.
- A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért igényelt megbízási díjat.
- A pályázó nyilatkozatát a személyes kapcsolattartás módjáról.
6. A pályázat kötelező melléklete:
- A pályázó szakmai önéletrajza.
- A könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Szakmai referenciák.
7. A pályázat beérkezési határideje: 2011. május 31.
8. A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
Ózd Város Polgármestere, 3600 Ózd, Városház tér 1.
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9. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő rendes Képviselőtestületi ülés
Felvilágosítás:
Sóskútiné
Ujpál
Melinda
PH.
Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási osztályvezető-helyettes, tel.: 48/574-130
10. A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés
A beérkező pályázatok elbírálásáról a társaság ügyvezetése javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt, a pályázat beadási határidejét követő rendes ülésén. Az
eredményről a pályázókat közvetlenül írásban (email-en, faxon) értesíti.
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Fazekas Zoltán kéri Fürjes Pál polgármestert, tegye meg javaslatát az Ózdi Távhő Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat mellékletében szereplő
feladatellátás tervezett időtartamára.
Fürjes Pál javasolja, hogy 2011. július 1-jétől 2015. május 31-ig legyen a tervezett
időtartam.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
100/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó pályázat kiírása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő Ózdi Távhő Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a határozat
melléklete tartalmazza.
2.) A pályázati kiírás szűkített változatát meg kell jelentetni egy megyei lapban, a részletes
kiírást közzé kell tenni Ózd város honlapján.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30., illetve 2011. május 31.
3.) A Képviselő-testület a pályázati eljárás lefolytatására az ügyvezetőt és a Felügyelő
Bizottságot bízza meg . A döntési javaslat előkészítésére felkéri a társaság ügyvezetőjét.
4.) Az Önkormányzat a beérkező pályázatok elbírálásról a pályázat beadási határidejét
követő rendes Képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: A pályázati eljárás lefolytatásáért és a döntési javaslat Képviselő-testület elé
terjesztéséért:
az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
A pályázati eljárással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: a Képviselő-testület 2011. június havi ülése
5.) A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. jelenlegi könyvvizsgálójának megbízási
szerződését 2011. június 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: Döntést követően azonnal
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100/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1. Ózd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Ózdi Távhő Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.)
könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
2. Ajánlattevők köre
A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek (könyvvizsgálói cég) vehetnek részt,
akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben.
Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – kijelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét,
illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. Könyvvizsgáló
cég köteles – pályázata részeként – meghatározni a személyében felelős könyvvizsgáló
helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló személyét.
3. A pályázatot kiíró szerv: Az egyszemélyes Ózdi Távhő Kft. tulajdonosi jogkörét gyakorló Ózd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4. A feladatellátás tervezett időtartama: 2011. július 01. napjától 2015. május 31.napjáig terjedő
határozott időtartam.
5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát, pénzforgalmi jelzőszámát, a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
- A könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervet, a könyvvizsgálói munkaprogramot.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személye és a fent megjelölt személyek
közötti összeférhetetlenség nem áll fenn.
- A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért igényelt megbízási díjat.
- A pályázó nyilatkozatát a személyes kapcsolattartás módjáról.
6. A pályázat kötelező melléklete:
- A pályázó szakmai önéletrajza.
- A könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Szakmai referenciák.
7. A pályázat beérkezési határideje: 2011. május 31.
8. A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
Ózd Város Polgármestere, 3600 Ózd, Városház tér 1.
9.

A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő rendes Képviselő-testületi
ülés
Felvilágosítás: Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
osztályvezető-helyettes, tel.: 48/574-130

10. A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés
A beérkező pályázatok elbírálásáról a társaság ügyvezetése javaslata alapján a Képviselőtestület dönt, a pályázat beadási határidejét követő rendes ülésén. Az eredményről a pályázókat
közvetlenül írásban (email-en, faxon) értesíti.
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Fazekas Zoltán kéri Fürjes Pál polgármestert, tegye meg javaslatát az ÓZDINVEST Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat mellékletében szereplő
feladatellátás tervezett időtartamára.
Fürjes Pál javasolja, hogy 2011. július 1-jétől 2015. május 31-ig legyen a tervezett
időtartam.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
101/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó pályázat
kiírása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő ÓZDINVEST Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a határozat
melléklete tartalmazza.
2.) A pályázati kiírás szűkített változatát meg kell jelentetni egy megyei lapban, a részletes
kiírást közzé kell tenni Ózd város honlapján.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30., illetve 2011. május 31.
3.) A Képviselő-testület a pályázati eljárás lefolytatására az ügyvezetőt és a Felügyelő
Bizottságot bízza meg. A döntési javaslat előkészítésére felkéri a társaság ügyvezetőjét.
4.) Az Önkormányzat a beérkező pályázatok elbírálásról a pályázat beadási határidejét
követő rendes Képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: A pályázati eljárás lefolytatásáért és a döntési javaslat Képviselő-testület elé
terjesztéséért:
az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
A pályázati eljárással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: A Képviselő-testület 2011. június havi ülése
5.) A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. jelenlegi könyvvizsgálójának megbízási
szerződését 2011. június 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: Döntést követően azonnal
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101/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1. Ózd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az ÓZDINVEST Kft. (3600 Ózd, Október 23.
tér 1.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
2. Ajánlattevők köre
A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek (könyvvizsgálói cég) vehetnek részt,
akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben.
Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – kijelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét,
illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. Könyvvizsgáló
cég köteles – pályázata részeként – meghatározni a személyében felelős könyvvizsgáló
helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló személyét.
3. A pályázatot kiíró szerv: Az egyszemélyes ÓZDINVEST Kft. tulajdonosi jogkörét gyakorló
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4. A feladatellátás tervezett időtartama: 2011. július 01. napjától 2015. május 31.napjáig terjedő
határozott időtartam.
5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát, pénzforgalmi jelzőszámát, a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
- A könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervet, a könyvvizsgálói munkaprogramot.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személye és a fent megjelölt személyek
közötti összeférhetetlenség nem áll fenn.
- A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért igényelt megbízási díjat.
- A pályázó nyilatkozatát a személyes kapcsolattartás módjáról.
6. A pályázat kötelező melléklete:
- A pályázó szakmai önéletrajza.
- A könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Szakmai referenciák.
7. A pályázat beérkezési határideje: 2011. május 31.
8. A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
Ózd Város Polgármestere, 3600 Ózd, Városház tér 1.
9. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő rendes Képviselő-testületi
ülés
Felvilágosítás: Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
osztályvezető-helyettes, tel.: 48/574-130
10. A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés
A beérkező pályázatok elbírálásáról a társaság ügyvezetése javaslata alapján a Képviselőtestület dönt, a pályázat beadási határidejét követő rendes ülésén. Az eredményről a pályázókat
közvetlenül írásban (email-en, faxon) értesíti.

260
Fazekas Zoltán kéri Fürjes Pál polgármestert, tegye meg javaslatát az Ózdi Vízmű Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat mellékletében szereplő
feladatellátás tervezett időtartamára.
Fürjes Pál javasolja, hogy 2011. július 1-jétől 2015. május 31-ig legyen a tervezett
időtartam.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
102/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Vízmű Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó pályázat kiírása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő Ózdi Vízmű Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a határozat
melléklete tartalmazza.
2.) A pályázati kiírás szűkített változatát meg kell jelentetni egy megyei lapban, a részletes
kiírást közzé kell tenni Ózd város honlapján.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. április 30., illetve 2011. május 31.
3.) A Képviselő-testület a pályázati eljárás lefolytatására az ügyvezetőt és a Felügyelő
Bizottságot bízza meg. A döntési javaslat előkészítésére felkéri a társaság ügyvezetőjét.
4.) Az Önkormányzat a beérkező pályázatok elbírálásról a pályázat beadási határidejét
követő rendes Képviselő-testületi ülésén dönt.
Felelős: A pályázati eljárás lefolytatásáért és a döntési javaslat Képviselő-testület elé
terjesztéséért:
az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
A pályázati eljárással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: a Képviselő-testület 2011. június havi ülése
5.) A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. jelenlegi könyvvizsgálójának megbízási
szerződését 2011. június 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: Döntést követően azonnal

261
102/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1. Ózd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Ózdi Vízmű Kft. (3600 Ózd, 48-as út 4.)
könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
2. Ajánlattevők köre
A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek (könyvvizsgálói cég) vehetnek részt,
akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben.
Könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – kijelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét,
illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. Könyvvizsgáló
cég köteles – pályázata részeként – meghatározni a személyében felelős könyvvizsgáló
helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló személyét.
3. A pályázatot kiíró szerv: Az egyszemélyes Ózdi Vízmű Kft. tulajdonosi jogkörét gyakorló Ózd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4. A feladatellátás tervezett időtartama: 2011. július 01. napjától 2015. május 31.napjáig terjedő
határozott időtartam.
5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát, pénzforgalmi jelzőszámát, a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
- A könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervet, a könyvvizsgálói munkaprogramot.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személye és a fent megjelölt személyek
közötti összeférhetetlenség nem áll fenn.
- A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért igényelt megbízási díjat.
- A pályázó nyilatkozatát a személyes kapcsolattartás módjáról.
6. A pályázat kötelező melléklete:
- A pályázó szakmai önéletrajza.
- A könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Szakmai referenciák.
7. A pályázat beérkezési határideje: 2011. május 31.
8. A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
Ózd Város Polgármestere, 3600 Ózd, Városház tér 1.
9. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő rendes Képviselő-testületi
ülés
Felvilágosítás: Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
osztályvezető-helyettes, tel.: 48/574-130
10. A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés
A beérkező pályázatok elbírálásáról a társaság ügyvezetése javaslata alapján a Képviselőtestület dönt, a pályázat beadási határidejét követő rendes ülésén. Az eredményről a pályázókat
közvetlenül írásban (email-en, faxon) értesíti.
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A Képviselő-testület a 20., 21. és 21/A. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja,
melynek anyaga külön jegyzőkönyvben.
Obbágy Csaba képviselő elhagyja az üléstermet.
22.) napirend
Javaslat kétoldalú együttműködési
Nemzetvédelmi Egyetemmel

megállapodás

megkötésére

a

Zrínyi

Miklós

Fazekas Zoltán elmondja, hosszas tárgyalás-sorozat eredményeképpen született ez a
határozati javaslat.
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
107/KH/2011. (IV. 21.) határozat
Tárgy: Kétoldalú együttműködési
Nemzetvédelmi Egyetemmel

megállapodás

megkötése

a

Zrínyi

Miklós

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a tárgyban az alábbi határozatot hozza:


Ózd Város Önkormányzata – jelent határozat melléklete szerint – kétoldalú
együttműködési megállapodást köt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel az
Ózdra kihelyezett felsőfokú képzés feltételrendszerének biztosítására és
szabályozására.



A Képviselő-testület biztosítja az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlan földszintjén
található 249 m2 alapterületű helyiségcsoportot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem részére, azzal a feltétellel, hogy a helyiségért a piaci bérleti díjat kell
megfizetni a bérbeadó ÓZDINVEST Kft. részére, a helyiség fenntartási és
üzemeltetési költségeinek megfizetése mellett, valamint eltekint a 19/2004. (IV. 15.)
önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdésében előírt óvadékfizetési kötelezettségtől,
továbbá a 32. § (2) bekezdésében foglalt pályázati eljárás lefolytatásától.
A bérleti jogviszony kezdő időpontja az Önkormányzat és a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem között kötendő megállapodás hatályba lépésének napja.



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét
képező együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. május 31.
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A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a
helyiségbérleti szerződést a határozat 2. pontjának megfelelően kösse meg.

Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2011. május 31.
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107/KH/2011.(IV.21.) HATÁROZAT MELLÉKLETE

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a
I./ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (székhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.,
képviselője: Prof. dr. Padányi József mb. rektor), a továbbiakban: Egyetem,
másrészről
II./ Ózd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1., képviselője: Fürjes
Pál polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény 31.§-ában biztosított
lehetőség alapján együtt kívánnak működni a védelmi igazgatás, a katasztrófavédelem és a
tűzvédelem területén folyó felsőfokú képzésben.
Ennek keretében Felek a humán és infrastrukturális erőforrásaik hatékony felhasználásával, a
képzés során együttműködve, európai színvonalú és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
szakembereket kívánnak képezni. Tevékenységükkel hozzá kívánnak járulni a térség szellemi
innovációjához, valamint a határon túli magyarság képzési igényeinek mind tökéletesebb
kielégítéséhez.
1. A képzés
A Magyar Akkreditációs Bizottság 1066/2005, 2005/8/III/2/9 és 2005/8/III/2/10 számú
határozatai alapján jelen Együttműködési Megállapodás keretében tartandó képzések:
BSc képzés:
Védelmi Igazgatási szak:
a) Katasztrófavédelmi szakirány
b) Tűzvédelmi szakirány
2. Alaptételek
a) A képzés helyszíne: Ózd, Gyár út 2. szám alatti Kaszinó megnevezésű, belterületi
5267. hrsz.-ú ingatlan főépülete, mely kizárólagos önkormányzati tulajdonban van.
Az Önkormányzat 2010. május 20-i, 89/KH/2010 (V. 20.) határozata szerint „Ózd
város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem ózdi kihelyezett képzésének helyszíne az Ózd, Gyár utca 2.
szám alatti Kaszinó épülete (Hrsz: 5267) az Egyetem telephelyét képezze és Alapító
Okiratában telephelyként szerepeltesse”.
b) A képzések meghirdetésére a felsőoktatási tájékoztató füzetben kerül sor (Egyetem)
c) A felvételt nyert hallgatók az Egyetem jogi státuszába kerülnek
3. Az Együttműködő Felek feladatai:
Egyetem:
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a) Az oktatási helyszínen a képzéshez szükséges, jogszabályban előírt, oktatási feladatok
ellátása.
b) A szervezeti egység működtetése.
c) Képzések meghirdetése, népszerűsítése.
d) Felvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása, ügyintézése.
e) Oktatásszervezés.
f) A képzéssel és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztráció bonyolítása.
g) Tanulmányi ügyek, hallgatói megkeresések intézése.
h) A képzéshez szükséges oktatói létszám folyamatosságának és minőségének
biztosítása.
i) Az oktatási helyszín működtetése, az Önkormányzat által kijelölt önkormányzati
ingatlankezelő szervezet közreműködésével.
Önkormányzat:
a) A képzés folyamatossága érdekében biztosítja az oktatási helyszínként átadott
ingatlan zavartalan használatát.
b) A magas szintű képzéshez – a hallgatók számára – elengedhetetlenül szükséges
sportlétesítményi, könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
realizálása.
c) Az Egyetem által megadott (meghirdetett) képzési formák népszerűsítése,
marketingtevékenység elvégzése, a helyi média-fórumokon és a lakosság körében.
d) A képzéshez szükséges oktatói testület toborzásában való együttműködés.
4. Költségviselés
Felek vállalják, hogy a 3. pontban meghatározott feladatok megvalósítását – a jelen
Együttműködési Megállapodásban rögzített cél érdekében – saját költségükön viselik.
Egyetem vállalja, hogy az oktatási helyszín működtetésére, az önkormányzati ingatlankezelő
szervezettel, jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidejűleg külön bérleti
szerződést köt.
5. Szerződés hatálya, felmondása
Felek jelen Együttműködési Megállapodást határozatlan időtartamra kötik.
Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az ózdi oktatási helyszínen a Honvédelmi
Minisztérium vagy a létrehozandó Fenntartói Testület nem iskoláz be hallgatókat, illetve a
hallgatói toborzást megszünteti, vagy a felvehető hallgatók létszáma 30 fő alá esik, abban az
esetben az oktatás kifutó jelleggel működik tovább. Ez esetben az utolsó végzős évfolyam
oklevél-átadás hónapjának utolsó napján jelen Együttműködési Megállapodás megszűnik.
A mintatantervtől eltérő (lemaradt) hallgatók tanulmányaikat az Egyetemen vagy annak
budapesti utódintézményeiben fejezhetik be.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodást bármelyik fél írásban,
a tanév végére, 6 hónapos felmondási idő figyelembevételével felmondhatja.
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Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az oktatási helyszínt bármilyen célból igénybe
kívánja venni, úgy abban az esetben 30 napon belül megfelelő csereingatlant bocsát a képzés
folyamatosságának biztosítására.
6. Jelen Együttműködési Megállapodás mindkét fél által történt aláírásának napjától
kezdődően érvényes és 2011. június 01. napján lép hatályba.
7. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni,
ennek eredménytelensége esetére közvetítői eljárást kezdeményeznek, mediátort bíznak meg.
Amennyiben a vitás kérdéseiket közvetítő igénybevételével nem tudják rendezni, úgy Felek –
perértékhatártól függően – az Ózdi Városi Bíróság illetve a B.-A.-Z. Megyei Bíróság
illetékességét kötik ki.
8. Jelen megállapodás függeléke az Egyetem és az Önkormányzat ingatlankezelő szervezete
között megkötött bérleti szerződés.

Jelen Együttműködési Megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helyben hagyólag aláírták.

Ózd, 2011. április

____________________________
Prof. Dr. Padányi József mk. ezredes
mb. rektor
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

___________________________
Fürjes Pál
polgármester
Ózd Város Önkormányzata
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Fazekas Zoltán alpolgármester és Kisgergely András képviselő elhagyják az
üléstermet.
23.) napirend
Javaslat a 2011. I-IV. havi városüzemeltetési feladatokra vonatkozó megállapodás
jóváhagyására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolják kiegészíteni a határozati javaslatot az alábbiak szerint:
„ 3.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott
városüzemeltetési szerződésben szereplő megbízási díjnak megfelelően a
költségvetési kiadási előirányzatok ezen összeg figyelembevételével kerüljenek
átcsoportosításra.
Felelős: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása”
A kiegészítéssel együtt javasolják elfogadni a határozati javaslatot.
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
108/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: A 2011. I-IV. havi városüzemeltetési feladatokra vonatkozó megállapodás
jóváhagyása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület 2011. I-IV. havi városüzemeltetési feladatok ellátására
vonatkozó vállalkozási szerződést a határozat mellékletének megfelelően
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
folyamatosan

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Polgármester
döntést követően azonnal

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott
városüzemeltetési szerződésben szereplő megbízási díjnak megfelelően a
költségvetési kiadási előirányzatok ezen összeg figyelembevételével kerüljenek
átcsoportosításra.
Felelős:
Határidő:

PH. Pénzügyi Osztály vezetője
a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
108/KH/2011.( IV.21.) határozat melléklete
Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (cím: 3600 Ózd, Városház tér 1.,
adószám:15350088-2-05, KSH szám: 15350088-7511-321-05, képviseli: Fürjes Pál
polgármester) továbbiakban, mint -Megrendelő-, másrészről az ÓZDSZOLG Nonprofit
Kft. (cím: 3600. Ózd, Zrínyi út 5., adószám:18422247-2-05, KSH szám: 18422247-5221572-05, képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető) továbbiakban, mint -Szolgáltató- között,
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés előzményei
A felek 2011. január 5-én előszerződést kötöttek a városüzemeltetési feladatok ellátására,
mely szerződés Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelete elfogadásáig,
illetve az azt követő vállalkozási szerződés megkötéséig szól.
2. A szerződés tárgya
A szerződés időtartama alatt a Szolgáltató köteles ellátni Ózd város kötelező, illetve egyéb
kommunális városüzemeltetési feladatait:
Kötelezően ellátandó feladatok:
a.) az Önkormányzat közigazgatási területén a lakosság közkutas ivóvíz ellátás
biztosítása,
b.) helyi utak, járdák, parkolók, hidak üzemeltetése, csúszásmentesítés, téli úttisztítási
feladatok ellátása, saralás,
c.) köztisztasági feladatok ellátása,
d.) állategészségügyi feladatok ellátása,
e.) csapadékvíz elvezetés, belvízrendezés.
Egyéb kommunális, városüzemeltetési feladatok
a.) parkok, zöldterületek ápolása, növényvédelem, játszóterek tisztántartása,
karbantartása, virágládák javítása, vezetékes locsolórendszerek karbantartása,
b.) erdőgazdálkodási feladatok folyamatos ellátása, tavaszi tűzvédelmi feladatok
ellátása, őrjáratok, tűzfigyelők biztosítása,
c.) vagyonvédelmi feladatok ellátása ( a Társaság kezelésében lévő egyéb
önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak, létesítmények védelme, gépek, eszközök
karbantartása, javítása, felújítása, stb.),
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d.) közreműködés városi és nemzeti ünnepek technikai feladatainak elvégzésében
(zászlózás, szállítás-anyagmozgatás, szerelés, karbantartás, stb.),
A feladatok
tartalmazza.

részletes

műszaki

tartalmát

és

helyszínét

a

Szerződés

melléklete

3. A szerződés időtartama
A felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés aláírásának napjától 2011. április
30-ig szól.
4. A szerződés díja
A vállalkozói szerződés átalánydíja a 3. pontban meghatározott időtartamra 50.666 E Ft +
ÁFA, melynek feladatonkénti részletezése a következő:
a.) Utak, járdák karbantartása
3.400 E Ft + ÁFA
b.) Autóbuszmegállók karbantartása
300 E Ft + ÁFA
c.) Játszóterek karbantartása
800 E Ft + ÁFA
d.) Belvízrendezési feladatok
2.000 E Ft + ÁFA
e.) Forgalomtechnikai feladatok
1.400 E Ft + ÁFA
f.) Hidak, korlátok karbantartása
200 E Ft + ÁFA
g.) Úttisztítás
20.000 E Ft +ÁFA
h.) Gyepmesteri szolgáltatás
5.500 E Ft + ÁFA
i.) Települési vízellátás
4.000 E Ft + ÁFA
j.) Egyéb városüzemeltetési feladatok
1.000 E Ft + ÁFA
k.) Zöldfelület gazdálkodás
10.266 E Ft + ÁFA
l.) Erdőgazdálkodás
1.800 E Ft + ÁFA
5. Pénzügyi elszámolás, teljesítés
A Szolgáltató jogosult minden hónap 5. napjáig számlát kiállítani a Megrendelő részére,
melynek összege az átalánydíj 1/4 része.
A Szolgáltató 2011. május 31-ig beszámol a jelen szerződés teljesítéséről, melyhez
mellékeli az általa vezetett munkanaplót.
6. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
a.) A Megrendelő jogosult a szerződés teljesítése során a Szolgáltató munkáját, az
általa vezetett munkanaplót, illetve egyéb dokumentációt ellenőrizni.
b.) A Megrendelő köteles a feladat hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató
számára szükséges információkat szolgáltatni.
c.) A Megrendelő jogosult az 1. sz. mellékletben foglalt feladatokon túl - külön
megrendeléssel -, szükség esetén további munkavégzéseket megrendelni.
7. a Szolgáltató jogai, kötelezettségei
a.) Szolgáltató köteles biztosítani a feladat folyamatos és teljes körű ellátását I.
osztályú minőségben.
b.) A Szolgáltató kötelessége a munkanaplók folyamatos vezetése, beszámoló készítése.
c.) A Szolgáltató köteles feladatainak végzése során a munkavédelmi, közlekedés- és
tűzrendészeti szabályokat, előírásokat betartani.
d.) A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
járművet, gépet, eszközt, berendezést, valamint megfelelő létszámú és képzettségű
szakembert biztosítani.
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e.) A Szolgáltató köteles a Megrendelő által -külön, írásban- megrendelt munkálatokat
elvégezni és jogosult annak költségeit elszámolni.
f.) A Szolgáltató jogosult alvállalkozók igénybevételére, melyeknek tevékenységéért
felelősséggel tartozik.
8. Jelen szerződésben
irányadóak.

nem

szabályozott

kérdésekben

a

PTK.

rendelkezései

az

Felek a szerződést elolvasták, az abban foglaltakat együtt értelmezték és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Ó z d, 2011. április 21.
Megrendelő
Ózd Város Önkormányzata
Fürjes Pál polgármester

Szolgáltató
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Kelemen Sándor ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
Kovács-Hagyó Zoltán
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Ó z d, 2011. április „ ”

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

Melléklet
KIMUTATÁS

a városüzemeltetési feladatok műszaki tartalmáról
2011. I-IV. hó
 Városüzemeltetés
Utak, járdák karbantartása
Salakkátyúzás
Aszfaltos kátyúzás

160 m2
40 m2

Autóbuszmegállók karbantartása
Rongálás, eltulajdonítás utáni helyreállítás, hiányzó elemek pótlása
Takarítás, szemetes edények ürítése
Játszóterek karbantartása
A balesetveszélyes játszóeszközök javítása, a kisebb hiányzó elemek pótlása
A használhatatlan eszközök leszerelése, a homokozók felásása, homok pótlása
Gyommentesítés, rendszeres takarítás, szemetes edények ürítése
Belvízrendezési feladatok
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Zárt csapadékcsatorna kézi tisztítása
Nyílt árok kézi tisztítása

60 m3
90 m3

Forgalomtechnikai feladatok
Táblák pótlása
Korlátok javítása, áthelyezése, pótlása
Hidak, korlátok karbantartása
Károkozás, rongálás, eltulajdonítás utáni helyreállítás, anyagpótlás
Balesetveszély megszüntetése
Felújító karbantartás, festés
Utak, járdák /közterületek/ tisztítása -téli
Kézi tisztítás
Gépi tisztítás
Síkosságmentesítő anyag összegyűjtése, elszállítása

4 500 000 m2
19 650 000 m2
160 t

Autóbuszmegálló
Heti 3x-i gyakoriság
I.körzet
Bolyki főút
Bibó út vége
Árpád v. út
Zrínyi út
Vasvár út
Munkás út
Ív út
48-as út
Kórház
Brassói út
Összesen:

6 db
2 db
4 db
2 db
4 db
2 db
2 db
2 db
1 db
2 db
27 db

II. körzet
Petőfi út

8 db

III. körzet
Mekcsey, Dobó út
Kőalja Rozsnyói út
Összesen:

10 db
13 db
23 db

IV. körzet
József Attila út
Pázmány út
Összesen:

2 db
3 db
5 db

272
ÖSSZESEN:

63 db

Heti 1x-i gyakoriság
1.körzet
Ruhagyár végállomás
2. körzet
Március 15. út
Damjanich
Uraj-Susa
Szentsimoni út
Összesen:
3. körzet
Center-Bánszállás
Kovács Hagyó út
Összesen:
4. körzet
Gyár út
Katona J. út
Csépány-Somsály
Összesen:

1 db
10 db
11 db
11 db
10 db
42 db
6 db
6 db
2 db
2 db
5 db
18 db
25 db

ÖSSZESEN:
Mindösszesen:

80 db
143 db

Csomópontok takarítása

Heti 3x-i gyakoriság
1.körzet
Zrínyi úti körforgalom
Brassói úti körforgalom
Gyújtósi csomópont
Vasvár út – Malom út csomópont
Vasvár-Piac - Katona J. út csomópont
Piac út ( Polgármesteri Hivatal – Interspar)
Árpád v. – Zrínyi út csomópont
Lehel - Bolyki Főút – Bolyki Tamás út csomópont
Szent I. út – Bolyki Főút – Nagy Imre csomópont
Bolyki Főút – Bolyki Tamás (KTSZ)
Volny – Brassói – Lejtő csomópont
Bem út – Ady út – József A. – Pázmány út
Árpád v. – Bibó út – Lehel
Balassi B. út – Brassói út
Bulcsú – Géza út
Összesen:
2. körzet

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
15 db
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Szentsimon úti csomópont
Damjanich – Akácos – Volny – 25 fkl.
Búzásvölgy – Papp út – Március 15. út
Balassi – Liszt F. – Március 15. út
Összesen:
3. körzet
Mekcsey út – Akácos út csomópont
Damjanich – Petőfi – Kőalja
25 fk – Kőalja – Rozsnyói út
Dobó – Mekcsey – Dózsa Gy. út
Összesen:
Összesen:

1 db
1 db
1 db
1 db
4 db
1 db
1 db
1 db
1 db
4 db
23 db

Hulladékgyűjtők ürítése (ÓHG Kft által)
Igény szerint
Barátság út
Kölcsey út
Somsály tp.
Összesen

Igény szerint
1,1 m3-es konténer

1 db
1 db
1 db
3 db

3 db

Járda takarítása
Napi 1x-i gyakoriság
1.körzet
Vasvár út – Gyújtósi csomópont
Heti 3x-i gyakoriság
1. körzet
Bolyki Főút – Brassói csomópontig
Bolyki Tamás út Strand – Állatklinikáig
Szent István út 1 – Vadvirág kocsmáig
Bolyki Főút – Szerviz út
Bibó út – Árpád v. út
Zrínyi út
Brassói út
Piac út
Lejtő út – Volny út
Munkás út – Ív út
48-as út – Bem út – Rákóczi út
Árpád v. út – Bolyki Főút (összekötő)
Kollégium (összekötő) út
Lehel vezér – Bolyki Főútra (összekötő) út
Bibó út elágazás Bolyki Főútra
Nagy I. út

3600 m2
2160 m2
780 m2
1440 m2
480 m2
2880 m2
1200 m2
900 m2
1140 m2
1020 m2
1920 m2
1800 m2
480 m2
416 m2
300 m2
360 m2
780 m2
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Malom út
Nemzetőr út
Lehel v. út – Géza út – Bulcsú út
Piac út – Iparvasút út összekötő
Ipari út
Összesen:

350 m2
1500 m2
3600 m2
300 m2
800 m2
24606 m2

2. körzet
Március 15. út
Papp út
Vasvár út Munkaügyi Központig
Összesen:

520 m2
420 m2
660 m2
1600 m2

3. körzet
Petőfi út – Zsolnai tér
4. körzet
Pázmány út – József A. út – Váczi út
Akácos út – Mekcsey út
Kőalja út
Katona J. út (Óvodáig)
Összesen:
Összesen:

1440 m2
2600 m2
3360 m2
4472 m2
350 m2
10782 m2
42.028 m2

Kerti utak, lépcsők
Heti 3x.i gyakoriság
1. körzet
Vasvár út – Szerviz út lépcső – Szökőkút melletti
Vasvár út – Szerviz út lépcső – Fogtechnika mellett
Vasvár út – Szerviz út lépcső épület 2 db
Árpád v.út 27. melletti lépcső
Bolyki főút 27. melletti lépcső
Kispiac – Bolyki főút lépcső
Vencel tér – Parkoló lépcső
Nemzetőr út – Nagyparkolóhoz lépcső 3 db
Vasvár úti nyilv. WC.melletti lépcső
Vasvár 56. ép. melletti lépcső
Szolg.Ház melletti kétoldali lépcső
Szolg. előtti dísztér
Szökőkút környéke
Vencel tér
Liszt Ferenc Műv. Ház és Kaszinó előtti tér
Volán előtti tér
Újváros téri gyógyszertár előtti tér
Összesen:

Heti 1x-i gyakoriság
1. körzet

165 m2
165 m2
28,8 m2
100 m2
27 m2
26 m2
36 m2
64,8 m2
36 m2
36 m2
72 m2
1200 m2
300 m2
400 m2
1600 m2
600 m2
400 m2
5256,6 m2
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Árpád v. – Bulcsú lépcső
Zrínyi út – Bulcsú lépcső
Árpád v. – volt „Cs” épület lépcső
Szabadidő park – Sétáló út
Vasvár úti nagyparkoló melletti zöldter. gyalogos út
Összesen:
2. körzet
Liszt Ferenc úti lépcső
Gömöri – Zalai út közötti lépcső
Somsály Fő játszótér melletti lépcső
Március 15. út – Szigligeti lépcső
Szenna út – Németh L. út lépcső
Összesen:
4. körzet
Lomb út – Nagyamerika lépcső
Munkás út – Kisamerika lépcső
Akácos út – Kertváros lépcső
Huba – Buda v. – Botond v. lépcső
Vajda – Nagyamerika lépcső
Etele út – Kistó lépcső
Nagyamerika – Révai lépcső
Iv út – Táncsicstelep
Összesen:
Összesen:

120 m2
112,5 m2
37,5 m2
450 m2
240 m2
960 m2
36 m2
60 m2
18 m2
78 m2
58,5 m2
250,5 m2
17 m2
36 m2
48 m2
195 m2
105 m2
128 m2
75 m2
426 m2
1030 m2
7497,1 m2

Parkolók

Heti 1x-i gyakoriság
Nagy I. út Szerviz út
Bolyki főút szerviz út épületek közötti parkolók
Bolyki főút épületei közötti parkolók
Árpád v. 20 –22 épület előtt
Takarékszöv. melletti parkoló
Ív úti Toronyház mellett
Október 23. tér
48-as úti, Petőfi téri, József A úti
Kaszinó előtti
Volny úti
Falusi Katolikus templommal szemben
Kórházi parkoló
Munkaügyi központ melletti parkoló
Lomb úti parkoló
Összesen:

4920 m2
4600 m2
1700 m2
320 m2
495 m2
200 m2
960 m2
2000 m2
225 m2
1882 m2
1600 m2
2640 m2
300 m2
560 m2
22.402 m2

Játszóterek
75 db

27.805 m2
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Homokozók
54 db

Takarítás
Belváros I. sz. körzet
heti 3x-i gyakoriság
Piac út
Sárli út
Nemzetőr út
Vasvár Szerviz út
Brassói út
Zrínyi út
Árpád v. út
Bibó út
Nagy Imre út
Szerviz út
Bolyki Tamás út
Bem út
Rákóczi út
Vasköz
Géza út
Bulcsú út
Lehel v. út
Szent István út
Bolyki - Árpád v.. (Kollégium)
(torony ép.)
Összesen:

1800 m2
4850 m2
960 m2
1680 m2
4060 m2
800 m2
4440 m2
900 m2
3850 m2
1000 m2
6300 m2
2520 m2
1520 m2
1000 m2
2160 m2
2880 m2
4200 m2
4750 m2
400 m2
800 m2
50.870 m2

II . körzet

Heti 3x-i gyakoriság
Petőfi út
Velence tp.
Baross G. út
Összesen:

1830 m2
6400 m2
1800 m2
10030 m2

Heti 1x-i gyakoriság
Uraj – Susa főút
Március 15. út
Damjanich út
Összesen:

17000 m2
12600 m2
14400 m2
44000 m2

III. körzet

Heti 3x-i gyakoriság
Kőalja út
Mekcsey út
Akácos út
Összesen:

11340 m2
10680 m2
3240 m2
25260 m2
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Heti 1x-i gyakoriság
Center
Bánszállás
Kovács Hagyó Gy. út
Álmos v. út
Dobó út
Összesen:

10060 m2
1375 m2
18600 m2
4070 m2
1920 m2
36025 m2

IV. körzet

Heti 3x-i gyakoriság
Ady út
József A. út
Alkotmány út
Szabó L. út
Kazinczy út
Bartók B. út
Katona J. út
Egyházvölgy
Kenderszer
Karu
Mogyorósvölgy
Szondi út
Toldi út
Meggyes
Lomb út
Kisamerika
Nagyamerika
Összesen:
Heti 1x-i gyakoriság
Somsályfő
Nagyvölgyi
Bányász út
Somsály
Révai út
Hajnóczi út
Vajda J. út
Összesen:

2640 m2
2640 m2
2640 m2
300 m2
400 m2
1680 m2
7200 m2
3360 m2
2720 m2
600 m2
4320 m2
600 m2
1200 m2
960 m2
1000 m2
1050 m2
1800 m2
35110 m2
14500 m2
4250 m2
1760 m2
900 m2
1120 m2
1280 m2
2000 m2
25810 m2

TAKARÍTÁSI KÖRZET BEOSZTÁSA
1.körzet: Belváros: Piac út – Nemzetőr út – Sárli út – Vasvár Szerviz út – Brassói út –
Zrínyi út – Árpád vezér út – Bibó út – Nagy I. út – Bolyki Főút – Szerviz út – Bolyki Tamás
út – Bem út – Rákóczi út - Vasköz
2.körzet: Szentsimon – Búzásvölgy – Kerekhegy – Uraj, Susa – Velence tp. – Petőfi út - Szenna
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3.körzet: Kőalja út - Tábla - Bánszállás Center - Várkony – Kistó – Istenmező Kertváros
4.körzet: Váci M. út – Pázmány út – Karu – Toldi, Szondi – Kenderszer - Egyházvölgy –
Mogyorósvölgy – Ady út – Bányász – Sturmán – Révay út – Kazinczy út – Szabó L. út –
Alkotmány út – Nagyamerika – Meggyes – Cipó – Csépány – Somsály
Bekötő utak
I.körzet

Heti 3x-i gyakoriság
Nemzetőr út – Piac út – Malom út
Vasvár út – Vasvár szerviz út – Meggyes
Munkás út – Lomb út – Vajda út
48-as út – Kazinczy út
Ív út – Alkotmány út – Bajcsy Zs. út
Munkás út – Gyár út
Piac út – Arany J. út
Árpád v. út – Zrínyi út – Bulcsú út Árpád v. szerviz út
Bem út – Bányász út – Bartók B. út – Rákóczi út
Szent I. út – Bibó út – Lehel v. út
Bulcsú út – Lehel v. út – Géza út
Bolyki főút – Árpád v. út
Összesen:

2 db
2 db
2 db
1 db
2 db
1 db
1 db
3 db
3 db
2 db
2 db
1 db
22 db

II. körzet

Heti 3x-i gyakoriság
Petőfi út – Velence tep bekötő utak

1 db

Baros G. út – Volny út – Zrínyi út – Március 15. út
Damjanich út – Velence tp.
Összesen:

3 db
1 db
5 db

Heti 1x-i gyakoriság
Petőfi út – Nap út – Nyár út – Budai N.A. út
Uraj – Székely B. – Tormás – Verne – Temesvári –
Kárpáti – Belső út
Susa bekötő útjai
Damjanich út – Bólyai F. – Szenna – Fráter Gy. – Muskátli –
Nefelejcs – Bercsényi – Egressy – Szegfű
Összesen:
III. körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Kőalja – Sziklástető – Kossuth – Áchim – Madách –
Gálvölgye – Mátyás – Hunyadi – Jókai – Virág –
Lyukó – Földessy - Szövetkezeti
Mekcsey – Akácos – Istenmező – Honvéd – Tinódi – Etele

3 db
6 db
3 db
8 db
20 db

12 db
5 db

279
Összesen:

17 db

Heti 1x-i gyakoriság
Dobó út – Kovács H. út
Álmos - Tétény – Huba – Tas – Kond – Ond – Előd
Kovács H. – Berkenye – Bánszállás
Bánszállás bekötőútjai
Center – Sajó – Tóth Ede – Temető felé bek.út
Összesen:

1 db
6 db
2 db
3 db
3 db
15 db

IV. körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Ady – Rákóczi – Egyház – Mogyorós – Kenderszer
József A. – Váczi út
Szabó L. – Újtelep
Katona – Vasvári P. – Építők – Kosztolányi út
Kenderszer – Karu – Toldi – Szondi
Karu – Pázmány út
Bocskay – Meggyes – Csokonai - Radnóti
Lomb út – Nagyamerika – Kisamerika – Meggyes
Összesen:

4 db
1 db
1 db
3 db
3 db
1 db
3 db
3 db
19 db

Heti 1x-i gyakoriság
Deák út – Rózsadomb
Somsályfő – Vörösmarty
Nagyvölgyi – Felső – Zrínyi – Nyárjasalja –Gyergyó
Bányász – Sturmán – Révay
Összesen:

1 db
1 db
4 db
2 db
8 db

Gyepmesteri szolgáltatás
Kóbor kutyák begyűjtése, az állati hulladék megsemmisítése
Ebnyilvántartás vezetése
Oltás megszervezése, lebonyolítása
Települési vízellátás
Átlagos fogyasztás
Leolvasás, karbantartás
Közvilágítás (árkádok és aluljáró világítás)
Vasvár út 52.
Vasvár út 60.
Rozsnyói út (sajóvárkonyi aluljáró)
karbantartásuk
Egyéb városüzemeltetési feladatok

1 400 m3/hó
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Zászlózás, pódium szállítás stb.

II. Zöldfelületgazdálkodás feladatai

Ózd város parkfenntartási körzetei
I.Városközpont – Cipó – Meggyes
II.Béketelep – Újvárostér – Bolyok
III.Szentsimon
IV.Március 15. út – Ráctag – Velence tp.
V.Szenna – Tábla
VI.Uraj – Susa
VII.Center – Bánszállás
VIII.Sajóvárkony – Kistó
IX.Ózd – Falu
X. Hódoscsépány – Somsály

(1,2. sz. vk.)
(3,4,5. sz. vk.)
(5. sz. vk.)
(2. sz. vk.)
(7, sz. vk.)
(6 .sz. vk.)
(8. sz. vk.)
(8. sz. vk.)
(9. sz. vk.)
(10. sz. vk.)

Parkfenntartási munkák szervezésénél alkalmazott kategóriák
I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:
IV. kategória:
V. kategória:

Intenzív ápolású területek. Évi 10-12 kaszálás, öntözés, rendszeres gyepápolás. A
felület 1-2 %-án virágágyások találhatók. 1600-1700 munkaóra/év.
Rendszeres évi 8-10 kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az előző kb.
60 %-a.
Évi 5-7 alkalommal történő kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az első
kategória kb. 40 %-a.
Extenzív fenntartású területek.3-4 alkalommal történő kaszálás évente. A fenntartás
munkaerő igénye és költsége az első kategória kb. 20 %-a.
Évi 1-2 kaszálás.

(Forrás: Jószainé Párkányi Ildikó: Zöldfelületgazdálkodás, parkfenntartás)
I. Gyep- és pázsitápolás
1.a Gyep- és pázsitápolás munkafolyamatai
Ssz.
Munka megnevezése
Egység

1.
2.
3.
4.
5.

Gyep szellőztető gereblyézése
Pázsitápolás (szóróanyag összeseprés)
Műtrágyázás
Fűmagvetés, felülvetés
Fűnyírás, fűszedés
Rakodás, szállítás

m2
m2
m2
m2
m2
üó
m3
ford.

nettó Gyakori- Mennyiség
terület
ság
(bruttó
terület)
20.000
1x
20. 000
2.500
1x
2. 500
2.000
1x
2.000
300
1x
300
80.000
1x
80.000
4
24
4
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II.

Cserje- és faápolás

1. Munkafolyamatok
1. a. Cserjeágyak ápolása
S
Munka
sz
megnevezése
.
1.
Cserjemetszés

Egység
m2
db

2.

Ágyásszegő kialakítás

3.

Gereblyézés, takarítás

4.

Nyesedék összeszedése

m2
db

5.

Gyomlálás, kapálás

m2
db

6.

Rakodás szállítás

üó,
m3
ford.

S
sz
.
1.

1. b. Rózsaágyak ápolása
Munka
megnevezése
Metszés, nyitás

2.

Ágyásszegő kialakítása

3.

Gereblyézés, takarítás

4.

Nyesedék összeszedése

5.

Gyomlálás, kapálás

6.

Rakodás, szállítás

7.

Növényvédelem

fm
db
m2
db

Egység
m2
db
fm
db
m2
db
m2
db
m2
db
üó,
ford,
m3
m2
db

Nett
ó
600
0
100
320
100
600
0
100
600
0
100
200
0
100

Gyak
oriság
1x
1x

Menn
yi-ség

1x
1x
1x
1x

320
100
6000
100

1x
1x

6000
100

1x
1x

2000
100

6000
100

5
30
5

Nettó

1075
12
138
12
1075
12
1075
12
1075
12
1
1
1
1075
12

Gya
kori
ság
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Men
nyi
ség
1075
12
138
12
1075
12
1075
12
1075
12

1x
1x

1075
12
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1.

1. c. Örökzöldek ápolása
Metszés

2.

Nyesedék összeszedése

3.

Gyomlálás kapálás

4.

Rakodás szállítás

S
sz
.
1.
2.

3.

4.

m2
db
m2
db
m2
db
m3
üó
ford

1. d. Fák ápolása
Munka
megnevezése

Egység

Fák alakító és fenntartó metszése
Rakodás, szállítás

Fák gallyazása, ifjítása
- kosaras autóval
- különleges technikával
- saját technikával
Növényvédelmi munkák
permetezés)

III. Lombszedés, szállítás
1. Munkafolyamatok
S
Munkaműveletek
sz
.
1.
Lombszedés
2.
Rakodás szállítás

150
25
150
25
150
25

(lemosó

Egység

150
25
150
25
150
25
3
1
1

Mennyiség

db
üó,
ford,
m3

600
26
26
156

db
db
db
db

40
5
5
500

Mennyiség

m2
üó,
ford,
m3

IV. Fák kivágása, pótlási kötelezettség
1Munkafolyamatok
S
Munkaműveletek
sz
.
1.
Fák kivágása motorfűrésszel
különleges technikával

1x
1x
1x
1x
1x
1x

330. 000
80
80
480

Egység

db

Mennyiség

5
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kosaras autóval

db

2.

saját kivitelezésben
Gallyak rakodása, szállítása

3.

Fák pótlása

db
üó,
ford,
m3
Db

15
30
15
15
90
100

V. Egynyári ágyások, virághagyma-ágyások, évelőágyások ápolása
1. Munkaműveletek
sz
Munkaműveletek
Egység
Nettó
G
.
ya
ko
ri
sá
g

Men
nyi
ség

1. a. Virághagyma ápolása
1.

Gyomlálás kapálás

1. b. Évelőápolás
1.
Gyomlálás, kapálás
2.
Metszés
3.
Nyesedék, összeszedése
4.
Rakodás szállítás

5.

Ágyásszegő kialakítása

m2

865

1x

865

m2
m2
m2
üó
m3
ford
fm

100
100
100
1
1
1
40

1x
1x
1x

100
100
100

1x

40

m2
fm

137
50

1x
1x

137
50

db

96

1. c. Kétnyáriak ápolása
1.
2.

Gyomlálás, kapálás
Ágyásszegő kialakítás

1. d. Utcák virágosítása
1.

Téli ápolás
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Fazekas Zoltán alpolgármester és Obbágy Csaba képviselő visszatérnek az
ülésterembe.
24.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény között megkötendő Előzetes Konzorciumi Megállapodás jóváhagyására
Vitális István elmondja, egy ÉMOP pályázat keretében Ózd város erdősítési program
megvalósítására kapott lehetőséget. Az ESZA Nkft. véleménye szerint – a folyamatban
lévő átalakítás ellenére - az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kell tovább folytatnia a
programot, mivel a Kft. kezdte el. Ezért vált szükségessé a Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. közötti konzorciumi
megállapodás megkötése. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Kisgergely András képviselő visszatér az ülésterembe.
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
109/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény között megkötendő Előzetes Konzorciumi Megállapodás
jóváhagyása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.)

A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező TÁMOP-5.1.1-09/72010.0019 számú Erdőtelepítés, fásítási erdőgondozási projektre vonatkozó
Előzetes
Konzorciumi
Együttműködési
megállapodást
jóváhagyja,
megkötéséhez hozzájárul.
Felelős:
Határidő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény műszaki vezetője
2011. május 1.
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2.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1.) pontjában
megjelölt projekttel kapcsolatos támogatási szerződés módosításához
kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Az irányító hatóság döntését követően
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109/KH/2011. (IV.21.) Határozat melléklete

ELŐZETES KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a II. Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP Operatív
Programjának LHH Kistérségek projektjei Képzés és foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek
tárgyú pályázati felhívására 5.1.1-09/7-201-0019-azonosító számon regisztrált pályázatot
nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) TÁMOP
Operatív Program Irányító Hatósága a 2010.augusztus 19-én kelt, K-2010-TÁMOP-5.1.109/7-0082968/130 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: Erdőtelepítés, fásítási erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken (továbbiakban Projekt).
Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő projektgazda, az ÓZDSZOLG
NKft. önkormányzati intézménnyé történő átszervezését határozta el. Az átszervezést a
célszerűség, a hatékonyság, a takarékosabb gazdálkodás igénye indokolja. Az átalakulás során
létrejövő, a Magyar Államkincstárnál 2011. március 9-én bejegyzett Város-és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv. Alapítója és tulajdonosa 100 %-ban Ózd Város Önkormányzata. Tevékenységi körébe
kerülnek a projektgazda ÓZDSZOLG NKft. jelen pályázattal érintett feladatai (erdőgondozás)
is.
A projekt elfogadásakor garantált feltételek biztosítása érdekében – az ESZA vezetésével
történt előzetes egyeztetésnek megfelelően – konzorciumot kell létrehozni a projektgazda
ÓZDSZOLG NKft. és a létrejövő Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
bevonásával. A konzorciumi együttműködés létrehozásának dátuma: 2011. május 1.
A Konzorciumi Megállapodás a módosított – a megváltozott feltételeket, és a konzorciumi
partnereket is tartalmazó - Támogatási Szerződés melléklete, ezért a végleges megállapodás
megkötésének feltétele, hogy az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosítását
jóváhagyja. Mivel az Irányító Hatóság döntése még nem ismert, jelenleg a NKft. és a VSI
között csak előzetes – a végleges megállapodás fontosabb elemeit tartalmazó, a későbbiekben
annak alapjául szolgáló – konzorciumi megállapodás megkötésére van lehetőség, ami a döntés
ismeretében módosulhat. Ezért a Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi
előzetes konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Postacím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Székhely3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg.:05-09-017932
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Adószám: 18422247-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Kelemen Sándor ügyvezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
Számlaszám: 11734121-20046516
Város-és Sportlétesítmény –üzemeltető Intézmény
Postacím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 791254
Adószám: 15791258-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Pál műszaki vezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
Számlaszám: 11734121-15791258
A Konzorcium Tagjai maguk közül a Főkedvezményezett ügyvezetőjét, ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft. tagot (képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető) választották a Konzorcium
vezetőjévé. A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési
Megállapodással megerősítik. A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium
fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a
Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit
ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban
foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását
követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási
szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig
elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a
támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a
kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük elkészítse és a Közreműködő Szervezet által
megjelölt határidőkre megküldje.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a
Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a
Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott
határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás közreműködő
szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A
Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő szervezet által küldött támogatási
szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a közreműködő
szervezet részére a támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék.
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő
Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a
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támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon
belül megküldi a Tagnak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a
Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult
szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagot tájékoztatja.
A Tag kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tag köteles a Projekt keretében általa
vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a
Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást
megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a
Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve
1.

ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft.

Feladat
-

-

2.

Város-és
Sportlétesítményüzemeltető
Intézmény

-

-

-

-

A feladatra jutó támogatás
összege
koordinálása, a 289 203 935 Ft
feladatainak

a projekt
partnerek
koordinálása,
a
projekt
menedzsment
alkalmazása,
célcsoport
képzése,
foglalkoztatása,
tréningek,
mentorálás,
beszerzések megvalósítása,
projekt
dokumentáció
vezetése,
jelentések,
beszámolók,
elszámolások készítése.
szakmai
megvalósítók 20 097 400 Ft
alkalmazása,
szakmai
feladatok irányítása,
munkaügyi,
tb,
bérelszámolási,
számviteli
(könyvelés) feladatok ellátása,
munkavégzéshez szükséges
üzem-és
egyéb
anyag
biztosítása,
irodahelyiségek biztosítása.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró
jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a
Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés
Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal
kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt
mellékleteket.
3.5. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el
a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a
támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A
dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak
megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára
eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető utalja a 2. pontban
megjelölt bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást
a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tag részére átutalni.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a
támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati
kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.
A közreműködő szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles
csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható,
hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati
adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és
emiatt a közreműködő szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a
közreműködő szervezet a Tagnak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget,
feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban
nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni,
vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja
a Tagot megillető támogatást.
3.6. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve
jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben
szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető
sem utal vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási
szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles
az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget
visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési
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kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a
Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.7. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. §-a alapján a következő biztosítékot
nyújtják:

1.
2.

Tag neve
Biztosíték formája
ÓZDSZOLG Nonprofit Azonnali beszedési megbízás
Kft.
Város-és
Azonnali beszedési megbízás
Sportlétesítményüzemeltető Intézmény

Biztosíték értéke

1

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére
szóló azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását
követően haladéktalanul kötelesek benyújtani a Közreműködő Szervezet részére, mely
felhatalmazást a vezető küldi meg a Közreműködő Szervezetnek. Az egyéb biztosítékokkal
kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Közreműködő
Szervezet részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető
tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető
a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló
felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefaxszámáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt
munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A
szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a
Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik
személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály
alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan
1

A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy
telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel
kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről
előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve
testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében szükséges
közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott
döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:2
A pályázati támogatással beszerzett alábbi eszközök az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
tulajdonába kerülnek : 2 db traktor, 2 db vonólap, 1 db pótkocsi, 1 db locsoló permetező, 1 db
műtrágyaszóró, 1 db fűkasza FS 500 fűrészlappal, 1 db motorfűrész, 30 db kézifűrész 620
mm-es, 30 db fejsze, 30 db kétkaros ágvágó olló, 30 db vasvilla, 20 db gereblye, 100 db
ortókapa, 200 db kapa, 200 db reszelő, 60 db ékásó, 60 db vödör, 20 db metszőolló, 30 db
sújtókés, 1 db jelölőzsineg kb. 3 km-re való.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt
kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a másik taggal, és a
konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását
követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak,
hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott
időponttól más Tag lássa el.
8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja a Tagot, ha tevékenysége, működése a
projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tag véleményét. Az erről
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő
Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a
jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a
megmaradó Tag nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak
2

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt
követelményeknek.
8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kell kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében.
A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni.
Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott
vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A
feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a
feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen
Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való
helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába
kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok
ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló
Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra
vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási
szerződés megszűnésének időpontjáig.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli,
amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt
szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti
módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen
Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás
hiányában is megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő
szervezettől.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb.,
nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tag haladéktalanul
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értesíti a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes
felmondás jogát kizárják.
10. A tagok egyéb megállapodásai
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások szabályszerű
lebonyolítása a Vezető felelőssége. A közbeszerzési eljárások kiírása és lefolytatásának
módja, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek), illetve testület(ek)
megbízása a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.), és az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Közbeszerzési Szabályzata alapján történik.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 12 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a
támogatási szerződés módosítását követően válnak a Megállapodás mellékletéve.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a
Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2.
pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi
szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a B-A-Z Megyei Bíróság
illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. tag
Szervezet
képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető
Név
P.H.
Aláírás dátuma:

Konzorciumi tag
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető intézmény
Szervezet
képviseli: Tóth Pál műszaki vezető
Név
P.H.
Aláírás dátuma:
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25.) napirend
Javaslat a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011.
évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
110/KH/2011. (IV. 21.) Határozat
Tárgy: A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011.
évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadása
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
1. A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló
tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadja.
2. Ózd város 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervét a Képviselő-testület
a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
3. A 2011. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv
végrehajtásával kapcsolatos feladatokra előirányzott 1.000 e Ft felhasználásáról
a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:

Feladatok

Tervezett
előirányzat

1/1. Kopár domboldalak
gondozása, szükség szerinti

1/2. Belterületi zöldterületeken,
közparkokban fák, cserjék,
virágok telepítése

Határidő

Város- és

fatelepítéseinek kiemelt
pótlás, telepítés folytatása

Felelős

400 e Ft

Sportlétesítményüzemeltető
Intézmény
vezetője
2011. 11. 30.
Város- és

300 e Ft

Sportlétesítmény2011. 11. 30.
üzemeltető
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Intézmény
vezetője
1/3. Köztéri hulladékgyűjtők,

Város- és

utcabútorok, virágtálak
beszerzése és elhelyezése
300 e Ft
Összesen:

Sportlétesítményüzemeltető
Intézmény
vezetője
2011. 08. 30.

1.000 e Ft

4. A 3. pont 1/1-1/3. alpontjaiban biztosított előirányzatok felhasználását a PH.
Építéshatósági és Műszaki Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.
Felelős:
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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110/KH/2011. (IV. 21.) Határozat melléklete

Ózd város 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terve
A Környezetvédelmi Intézkedési Terv a 2002-ben elfogadott Környezetvédelmi Program
alapján, az abban megfogalmazott hosszú távú célkitűzések, prioritások mentén határozza
meg az éves szinten kiemelt feladatokat. A város környezeti állapotát befolyásoló célterületek
közül értelemszerűen azokkal foglalkozik elsősorban, amelyre a feladatellátás szervezése
során az Önkormányzatnak rálátása és ráhatása van. A kitűzött feladatok megvalósítása a
nagyságrend, illetve pályázati támogatások igénybevétele miatt esetenként több évet vehet
igénybe (szennyvízprogram, hulladékgazdálkodási fejlesztések, stb.) Ugyanakkor több olyan
terület is van, ahol a lakosság egy részénél a környezettudatosság hiánya, illetve a
szemléletváltozáshoz szükséges idő gátolja a látványosabb előrelépést (pl.: illegális
hulladékelhelyezés problémaköre).
A fentiek miatt a környezetvédelem területén a változás nem mindig látványos. Mindez
természetszerűen az Intézkedési Tervben is tükröződik, amennyiben a megfogalmazásra
kerülő feladatok sok esetben évente ismétlődnek, ugyanakkor nyomon követhető a
folyamatosság és az évről-évre történő előrelépés is.

I. Hulladékgazdálkodás
I/1. Kommunális szilárd hulladék kezelés

-

-

-

2009-ben megkezdte működését az ISPA projekt részeként létesült Ózd-Centeri
Hulladéktömörítő és –átrakó Állomás, valamint hulladékudvar. Az átrakó Állomás
megfelelő kapcsolatot biztosít a korszerű Sajókazai Hulladékkezelő Centrummal, ahol
teljes vertikumban rendelkezésre állnak a települési hulladék korszerű kezeléséhez
szükséges létesítmények: szigetelt lerakó, utóválogató a szelektíven begyűjtött
hulladékhoz, komposztáló, építési-bontási hulladék feldolgozó és lehetőség van a
szelektíven begyűjtött, hasznosításra nem kerülő veszélyes frakciók biztonságos
lerakására is. Ettől függetlenül a nagyobb tömegben keletkező, viszonylag homogén
hulladékok vonatkozásában továbbra is célszerű foglalkozni a helyben történő hasznosítás
(vagy előkezelés) kérdésével. A Sajókazára történő szállítás ezen hulladékok (zöldterület
gondozásból származó hulladékok, építési-bontási hulladék, szennyvíziszap) esetében a
megnövekedett szállítási útvonal miatt gazdasági és környezetvédelmi szempontból sem
előnyös. Az érintett cégeknek ezzel kapcsolatban – közösen gondolkodva – tovább kell
keresni az optimális megoldáshoz a pályázati lehetőségeket.
A hulladékudvar működése révén lényegesen megnövekedett a lakossági szelektív gyűjtés
lehetősége, bővült a szelektíven elhelyezhető hulladékok köre. A lehetőségekről az ÓHG
Kft-nek folytatni kell a tájékoztatást a szelektív gyűjtéshez eddig is kapcsolódó PR
tevékenység fokozott kifejtésével.
A hulladékudvar használatában rejlő kedvező lehetőségeket annál is inkább propagálni
kell a lakosság felé, mivel pályázati támogatással – a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott, a Sajó-Bódva völgyében a
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztését célzó KEOP pályázat révén –
újabb hulladékgyűjtő udvar létesülhet Ózdon, a Kucsera utca – Zrínyi út térségében az
Önkormányzat által kijelölt területen. Az erről szóló képviselőtestületi határozat
értelmében a Polgármesteri Hivatal érintett osztályainak, illetve az ÓHG Kft-nek szükség
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-

-

-

szerint kapcsolatot kell tartania a Társulással, és – a projekt előrehaladásának
függvényében – el kell járni a terület megosztás és a használatra vonatkozó megállapodás
megkötése érdekében.
A Gál-völgye úti hulladéklerakó 2009. július 15-ig üzemelhetett. Átmenetileg –
előreláthatóan a rekultiváció megvalósításáig – a lerakó területén lehetőség van az inert
hulladékok elhelyezésére. A későbbiekben azonban egyéb megoldást kell találni az építési
– bontási törmelék helyben történő kezelésére, mivel a Sajókazára történő szállítás esetén
a szállítási többletköltség megnövelheti az illegális elhelyezés mértékét. Amennyiben az
építési törmelék helyben történő előkezelésével kapcsolatos tervek megvalósítása
(területhasználat miatt vagy egyéb okokból) további önkormányzati döntést igényel, a
döntést megalapozó szakmai anyag Képviselőtestület elé terjesztéséről az ÓHG Kft.
gondoskodik.
A Gál-völgye úti hulladéklerakó rekultivációja az ismert pénzügyi problémák miatt az
ISPA programban nem valósulhatott meg. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás – a Társulási Megállapodás értelmében – új
pályázatot nyújtott be az ISPA programból kimaradt lerakók, közte az ózdi
rekultivációjára. A fentiek miatt a rekultiváció az eredeti tervekhez képest időben
eltolódik.
A lerakó bezárása kapcsán, valamint a bezárás és a rekultiváció megkezdése közötti
időszakban felmerülő feladatokat (kapcsolattartás a hatóságokkal, hatósági előírások
betartása, stb.) a 2007-ben meghosszabbított üzemeltetési megbízás értelmében az ÓHG
Kft. látja el. Az Önkormányzatnak fontos érdeke fűződik a tulajdonában lévő
hulladéklerakó rekultivációjának mielőbbi megvalósításához, ezért a Társulás által erre
benyújtott – az I. fordulóban nyertes – KEOP pályázat sorsát továbbra is figyelemmel kell
kísérni, illetve igény esetén biztosítani kell a szükséges adatokat és közreműködést.
A megújuló energiahordozók közül az elmúlt időszakban a biomassza fűtési célú
felhasználásának lehetőségeivel foglalkozott a Képviselő-testület. Az ügyben döntés még
nem született. A klímavédelem szempontjait illetve egyéb, a fenntartható fejlődéssel
összefüggő szempontokat mérlegelve továbbra is indokolt napirenden tartani, illetve
tovább vizsgálni a megújuló energiahordozók felhasználásának lehetőségét a városi
távfűtésben, esetleg egyes intézmények energiaellátásában. Az alternatív energiaforrások
vizsgálata mellett törekedni kell a racionális energiafelhasználásra az önkormányzati
szervezeteknél.

I/2. Ózd Város Hulladékgazdálkodási Terve
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-től
2008-ig terjedő időszakra szólt. A végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselőtestület
megtárgyalta és 149/KH/2009. (X. 01.) sz. határozatával elfogadta. Egyidejűleg aktuálissá
vált az új, 2009-től 2014-ig terjedő időszakra szóló Terv kidolgozása és elfogadása. A
Képviselőtestület a 2010. évi költségvetésében biztosította a pénzügyi fedezetet a Terv
elkészítésére, a tervezés megkezdését azonban az Országos Hulladékgazdálkodási Terv
(2009-2014.) (továbbiakban: OHT) Országgyűlés által történő elfogadásától tette függővé. Az
elmúlt évek folyamán lezajlott az OHT tervezetének szakmai és társadalmi vitája, azonban az
elfogadása továbbra is késik. Az elmúlt év végére elkészült az új hulladékgazdálkodási
törvény tervezete is, elfogadása azonban szintén várat magára. A helyi tervezésben – az új
OHT és új hulladékgazdálkodási törvény mellett – továbbra is meghatározó szerepet fog
betölteni a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási
tagság, az abból adódó fejlődési irányok és kötelezettségek.
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I/3. Illegális hulladék-elhelyezés megelőzése, illegális hulladéklerakók felszámolása,
közterületek tisztaságának növelése
Az illegális hulladék-elhelyezés megelőzése és az illegális hulladéklerakók felszámolása
sajnos továbbra is jelentős ráfordításokat igényel.
Az illegális hulladéklerakók megszüntetése a jövőben a Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény szakfeladatát képezi, melyet a közfoglalkoztatás lehetőségeit
kihasználva kell ellátni.
Továbbra is minden lehetséges eszközt igénybe kell venni a megelőzés céljából, melyek közül
az alábbiakat emeljük ki:
- a közszolgáltató részéről a helyi média segítségével biztosított folyamatos
tájékoztatás-felvilágosítás a szabályos hulladék-elhelyezés lehetőségéről,
- a Közterület Felügyelet jelenléte és hatékony intézkedései, a mobiltelefonos ügyeleti
rendszer propagálása, előrelépés a hulladékot illegálisan elhelyezők személyének
felderítése terén,
- a rendelkezésre álló jogi eszközök szigorú és következetes alkalmazása.
A tisztaság megóvását önmagában is elősegíthetik az esztétikusan és használhatóan kialakított
közterületek és a kellő számú köztéri hulladékgyűjtő edények. Ezt a célt szolgálja a
Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehatásához biztosított keretnek a határozat 1/2. és
1/3. pontja szerinti felhasználása.
A Városfejlesztési és –üzemeltetési bizottság a 14/VÜB/2007. (X. 24.) sz., valamint a
2/VÜB/2009. (II. 20.) sz. Határozat értelmében továbbra is figyelemmel kíséri az illegális
hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos intézkedéseket, és félévi rendszerességgel napirendjére
tűzi az érintett önkormányzati szervezetek részéről ezzel kapcsolatban összeállított
tájékoztatást.
I/4. Állategészségügyi telep működésével összefüggő hulladékkezelési feladatok
A városüzemeltetési tevékenység keretében ellátott szakfeladat a gyepmesteri telep
működtetése, illetve állategészségügyi feladatok ellátása.
A tevékenység ellátásával összefüggésben keletkező, különleges kezelést igénylő hulladékok
előírásoknak megfelelő rendezett gyűjtéséről és a kezelésre feljogosított szervezet részére
történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell. A telephely határozott idejű működési
engedélyének meghosszabbítását a szakfeladatot ellátó szervezetnek szükség szerint
kezdeményezni kell az illetékes hatóságnál. Új, kistérségi feladatok ellátására is alkalmas
gyepmesteri telep megvalósításához a korábbi önkormányzati döntés alapján elkészített terv
és a (többször meghosszabbított) építési engedély rendelkezésre áll. A megvalósítás –
tekintettel a több mint 50 M Ft-os becsült költségre – pályázati lehetőség függvénye.

II. Szennyvízkezelés
A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep fejlesztése továbbra is kiemelt cél.
A 25/2002. (II.27.) sz. Kormányrendelet 2010. december 31-ben jelölte meg azt a határidőt
ameddig – többek között – Ózd város területén is meg kell valósítani „a települési
szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását,
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illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését”. Az Önkormányzat a
jogszabályi előírásra is tekintettel évek óta dolgozik a szennyvízprojekt megvalósításán.
Jelenleg elbírálás alatt áll a megvalósítás érdekében benyújtott KEOP pályázat II. fordulója.
A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése a jogszabályi kötelezettség mellett azért is elsőrendű
fontossággal bír, mivel a családi-házas beépítésű területeken gyakorlatilag csak a
szennyvízcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség biztosításával lehet jelentős mértékben
csökkenteni a talaj és az élővizek szennyezését.
Mivel a program – az előterjesztés 11. mellékletében részletezettek szerint – leszűkítésre
került, továbbra is jelentőséggel fog bírni a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
színvonala és hatékonysága. Ezért fontos egyrészt az érintett területek, másrészt – a
szolgáltatást szabályosan végző Ózdi Vízmű Kft. mellett – a piacon megjelenő és
szabálytalanul, a környezetet szennyezve működő „szolgáltatók” lehetőség szerinti fokozott
ellenőrzése, a Közterület Felügyelet, illetve az Ózdi Vízmű Kft. részéről, a szabálytalanságok
felderítése és megszüntetése érdekében.
A régebbi építésű szennyvízcsatornák esetében a még be nem kötött ingatlanoknál továbbra is
az évente növekvő összegű talajterhelési díj fizetési kötelezettség ösztönzi a bekötést.
Átgondolandó a települési folyékony hulladékkezelési díj megállapításának helyi rendeletben
foglalt szabályozása olyan szempontból, hogy a díjmegállapítás az eddigieknél is jobban
ösztönözze a meglévő szennyvízcsatornára a rákötést, illetve szennyvízcsatorna hiányában is
a szennyvíz szabályos, a környezetet nem szennyező elhelyezését.
A tárgyhoz kapcsolódóan meg kell még említeni, hogy az
hatályba lépett változása értelmében a zárt szennyvíztároló
lefolytatni építésügyi hatósági eljárást. A szennyvíztároló
létesíthető. Az új szabályozás nyomán az eddigiektől is
környezetet szennyező szennyvíz elhelyezést.

építési jogszabályok 2009-ben
létesítéséhez jelenleg nem kell
bejelentés és engedély nélkül
nehezebb nyomon követni a

III. Környezeti tudat- és szemléletformálás
A környezeti tudatosság növelése (elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés arányának növelése
és az illegális hulladék elhelyezés mértékének csökkentése) érdekében folytatott PR
tevékenységre továbbra is figyelmet kell fordítani (I/3. pont szerint).
A felvilágosító, szemléletformáló tevékenység jellegéből adódóan várhatóan csak hosszabb
távon jár érzékelhető eredménnyel.
A rendezett, esztétikus környezet önmagában is tudatformáló tényezőként érvényesül. Ezért
fontos, hogy a város virágosítása, a közterületek, zöldterületek rendezettségének növelése –
melynek eredményeként az elmúlt években szép sikereket ért el az Önkormányzat a „Virágos
Magyarországért” versenyben – tovább folytatódjon.
Környezeti tudat- és szemléletformáló hatással bír azoknak a feladatoknak a teljesítése is,
amelyek a szennyvízprogram megvalósításával járnak (lakossággal kapcsolattartás,
tájékoztatás), továbbá az egyéb, Európai Uniós támogatással megvalósuló városi projektek
kísérő rendezvényei is alkalmasak a tudat- és szemléletformálásra.
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IV. Zöldterület gazdálkodás
A pályázati lehetőségeket kihasználva az Önkormányzat jelentős nagyságú területeken végzett
erdőtelepítést a korábbi időszakban. Az erdősítésre alkalmatlan területeken, kopár
domboldalakon ligetes beültetések történtek, mely területekre a kiemelt gondozás és a
pótlások elvégzése érdekében 400 e Ft ráfordítást javasolunk a Környezetvédelmi Intézkedési
Terv keretéből. Az elültetett csemeték, de a régebbi telepítésű erdők esetében is fontos a már
meglévő érték védelme. A környékünkön gyakran, elsősorban tavaszi időszakban jelentkező
erdőtüzek megelőzése érdekében folytatni kell a tűzvédelmi szolgálat működtetését. Ezt
előírja a levegő minőségének védelméről szóló 37/2005. (XII.22.) sz. önkormányzati
rendeletben foglalt szabályozás is, mely szerint „14. §. Az önkormányzati tulajdonban lévő
mezőgazdasági terület, erdő, nádas vonatkozásában a terület vagyonkezelője száraz,
tűzveszélyes időszakban – különösen március és április hónapban – folyamatos tűzvédelmi
szolgálatot működtet, melynek feladata az elsődleges jelzés és beavatkozás”.
A meglévő erdők, fásítások védelme, ezen területek arányának növelése azért is fontos, mivel
a telepítések az erózió ellen is védelmet nyújtanak, így áttételesen a patakoknál folyamatosan
gondot okozó feliszapolódás – és ilyen módon az árvizek – veszélyét is csökkentik.
A belterületi zöldterületek rehabilitációja, fejlesztése ez évben is elsősorban a
városrehabilitációs pályázatok keretében valósul meg. Kisebb mértékű fejlesztést, fák
telepítését teszi lehetővé a Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből biztosított 300 e Ft.
V. Levegőtisztaság-védelem
Továbbra is indokolt a levegőszennyezettségi mérések eredményének figyelemmel kísérése,
kapcsolattartás az illetékes környezetvédelmi hatósággal, különös tekintettel az ÓAM Kft.
levegőszennyezésére.
A különösen légszennyező (gumi, műanyag, stb.) hulladékok égetéséből származó eseti,
lakossági eredetű levegőszennyezések megszüntetése – az azzal kapcsolatos kormányrendelet
és önkormányzati rendelet előírásainak betartatása – során a Közterület Felügyeletnek van
kiemelt feladata a felderítés, hatósági intézkedés megtétele és kezdeményezése terén.
A közlekedésből származó porszennyezést a forgalmas útvonalak rendszeres takarításával –
száraz, nyári időben lehetőség szerint locsolással – kell mérsékelni.
Esetleges további intézkedés a folyamatban lévő – 4 hónapos időtartamra tervezett –
légszennyezettség mérés eredményeinek függvényében történhet.
VI. Önkormányzati Környezetvédelmi Program
Az Országygyűlés 96/2009. (XII. 09.) OGY határozatával elfogadott, a 2009-2014. közötti
időszakra szóló harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: Program)
bevezetése – az első és a második Program rövid értékelését követően – a harmadik Program
fő irányait az alábbiak szerint összegzi:
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„Jelen, harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2009-2014. közötti időszakra szól, de
ennél hosszabb távra is kitekint. Az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja
sajátos eszközeivel elősegíteni. A környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével,
a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel összehangolt, szükséges intézkedések
meghatározásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat.
A tennivalóknak a társadalmi-gazdasági munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi
sajátosságokat és a különböző társadalmi igényeket, szempontokat is figyelembe vevő
megfogalmazásával a korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció
és a szubszidiaritás elvére.”
Ahogyan arra jelen előterjesztés bevezető részében is utalás történt, az Önkormányzat
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata is esedékessé vált az új Program
elfogadásával. A város fejlődése, az elmúlt időszakban elfogadott fejlesztési koncepciók és
egyéb programok (IVS, Településfejlesztési koncepció, stb.) ugyancsak indokolják az
Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát és szükség szerinti
módosítását. A felülvizsgálat elkezdése – figyelembe véve annak pénzügyi vonzatát – reálisan
2012-re ütemezhető. A 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretében beszerzett
vízminőségi és levegőszennyezettségi adatok a program felülvizsgálatához felhasználhatóak.

Összesítő
a környezetvédelmi vonatkozású feladatokhoz a 2011. évi költségvetésben biztosított
kiadási előirányzatokról
Ft
-

-

2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv
feladataihoz

1.000 e Ft

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás tagdíja

4.000 e Ft

Hulladékgazdálkodási Terv készítése 2010-2014. közötti
időszakra (pénzmaradvány)

3.500 e Ft

TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt
területen monitoring kutak működtetése

1.160 e Ft

Pályázaton elnyert konténerek ürítése (Hétes, Kiserdőalja)
Szennyvízprogramhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal
MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezet-

305 e Ft

központú irányítási rendszerének működtetése

375 e Ft

Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetése
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója – engedélyezési tervek készítése

1.000 e Ft
11.225 e Ft

Egyéb belvízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok
Összesen:

10.600 e Ft
33.165 e Ft
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26.) napirend
Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívására és új
felügyelő bizottsági tag megválasztására
Fürjes Pál elmondja, mind a visszahívásra kerülő felügyelő bizottsági tag, mind a
kinevezésre kerülő bizottsági tag hozzájárult a napirendi pont nyilvános ülésen történő
tárgyalásához.
Fazekas Zoltán elmondja, a II. határozati javaslathoz javasolja felügyelő bizottsági
tagként megválasztani Kucs Ákos (an.: Derenkó Zsuzsanna Ágnes) 3600 Ózd,
Munkácsy Mihály út 22. szám alatti lakost.
Kisgergely András hangsúlyozza, javasolta az ülés elején, vegyék le napirendről ezt az
előterjesztést, de elutasították a javaslatát. Molnár László Zoltánt a Jobbik
Magyarországért Mozgalom delegálta az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságába.
Véleménye szerint az ellenzék nem azért ül a bizottságban, mert a többség kegyet
gyakorol felette, hanem azért, mert ez egy nagyon fontos ellenőrző grémium. A
felügyelő bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje, ellenőrizze a céget. Jelen
előterjesztés ezt a jogot fogja megvonni az ellenzéktől és ez ellen tiltakoznak. Nem
történt egyeztetés velük az anyag előterjesztése előtt, továbbá az Ügyrendi, Igazgatási
és Rendészeti Bizottság sem tárgyalta meg. A másik ilyen témájú előterjesztés
bizottsági tárgyalása során kérte, indokolják meg a döntést. Azt mondták, nem kell
megindokolni a döntést, de egyébként nem voltak elég konstruktívak a bizottságban. Az
ellenzéknek nem feladata, hogy mindent megszavazzon, amit a többség elétár. Úgy véli,
ez a büntetésük a nem konstruktív szereplésért. Az előző képviselő-testületi ülésen
szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzatról, amelybe bekerült a széksértés, mint
új elem. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat – amit egyesek „Pofa be rendelet”nek neveznek – egy újabb ellenzékellenes döntése a FIDESZ-nek. Jelen előterjesztést
nem tudják elfogadni és megszavazni.
Fürjes Pál kéri, hogy a tárgytól ne térjenek el a hozzászólók.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolják.
Tóth Pál hozzáfűzi, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, négy igen és két nem szavazattal elfogadásra javasolja.
Márton Ferenc közli, indoklást még mindig nem hallottak.
Fürjes Pál elmondja, nem is fog elhangzani indoklás.
Kisgergely András ügyrendben hozzáfűzi, jelen előterjesztést nem tárgyalta az
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság.
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Tóth Pál elmondja, valóban nem ezt az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Igazgatási
és Rendészeti Bizottság, hanem a másikat. Elnézést kér a tévedéséért.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az első határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
111/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja, a 36. § (3) bekezdése és a 24.
§ (2) bekezdése alapján az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának tagját:
 Molnár László Zoltánt (an.: Pócsik Irén, lakcím: 3600 Ózd, Várkonyi út 31.)
2011. április 21-i hatállyal visszahívja.
Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
2.) A határozat 1.) pontjában foglaltak szerint gondoskodni kell a változás
cégnyilvántartáson történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt,
hogy a módosítással kapcsolatos cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a
cégbíróság előtt járjon el.
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően 30 napon belül
3.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni
kell a változások közzétételéről is.
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően 15 napon belül
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a második határozati javaslatról, mely szerint a
megüresedett felügyelő bizottsági helyet Kucs Ákos fogja betölteni.
A Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
112/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Vízmű Kft. új felügyelő bizottsági tag megválasztása
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja:
 Kucs Ákos (an.: Derenkó Zsuzsanna Ágnes, lakcím: 3600 Ózd, Munkácsy
Mihály út 22.)
Felelős: Polgármester
Határidő: Döntést követően azonnal
2.) A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság tagjai megbízásának időtartama 2011.
április 22-től 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartamra jelöli meg.
3.) A Képviselő-testület a felügyelő bizottsági tag tiszteletdíját 2011. április 22-től
25.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
4.) A határozat 1.) pontjában foglaltak szerint gondoskodni kell a változás
cégnyilvántartáson történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt,
hogy a módosítással kapcsolatos cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a
cégbíróság előtt járjon el.
5.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni
kell a változások közzétételéről is.
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: 2.) - 3.) pont vonatkozásában: 2011. április 22.
4.) pont vonatkozásában: döntést követően 30 napon belül
5.) pont vonatkozásában: döntést követően 15 napon belül
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
27.) napirend
Javaslat a Sajó-, Hangony-völgyi önkormányzati ivóvízbázis létrehozására
Fazekas Zoltán elmondja, a határozati javaslat negyedik bekezdésében történt egy apró
módosítás, a társulás szó helyére a társaság szó kerül.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Lakásügyi
Esélyegyenlőségi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, a módosítással együtt.

305
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
113/KH/2011. (IV. 21.) határozat
Tárgy: Sajó-, Hangony-völgyi önkormányzati ivóvízbázis létrehozása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a település egészséges és jó minőségű ivóvízzel történő ellátásának kötelező
önkormányzati feladatait költséghatékonyabb módon és több beszerzési forrásra
alapozva kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület szükségesnek tartja fenti célok érdekében a Sajó-, Hangonyvölgyi önkormányzatok együttműködését megvalósítani, egységes vezetékhálózatuk
kihasználásával, térségi összefogással kialakítandó ivóvíz bázis, illetve alternatív
ivóvíz beszerzési lehetőség megteremtését.
Az önkormányzati ivóvíz beszerzés biztonságának növelése érdekében a Képviselőtestület célszerűnek tartja a Sajó mentén elhelyezkedő fúrt kutakból kitermelt nyers víz
tisztítására és ivóvízként történő hasznosítására az Ózd Kistérségi Önkormányzatok, az
önkormányzati tulajdonú vízszolgáltató társaságok, valamint a víztermelő társaság
részvételével létrehozandó projekt társaság alapítását.
A társaság alapításával kapcsolatos tárgyalásokon történő részvételre a Képviselőtestület felhatalmazza Ózd város polgármesterét azzal, hogy a tárgyalások
eredményeiről a soron következő ülésen számoljon be.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos, ill. tárgyalásokat követően a soron következő Képviselőtestületi ülés

Fazekas Zoltán
polgármesternek.

alpolgármester

visszaadja

az

ülés

vezetését

Fürjes

Pál

28.) napirend
Javaslat az Ózd, Iparvasút út 10. sz. alatti ingatlan értékarányos cseréjére
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Lakásügyi
Esélyegyenlőségi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag elfogadásra javasolja az „A” változatot.
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
114/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: az Ózd, Iparvasút út 10. sz. alatti ingatlan értékarányos cseréje
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata a Török Norbert tulajdonát képező Ózd, Iparvasút u. 10.
sz. alatti, ózdi belterületi, 7249 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát, az Ózd, Nemzetőr u.
9. 7/1. szám alatti 2+1 félszobás, 63 m2 alapterületű, ózdi belterületi, 7348/A/166
hrsz.-ú, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati lakás tulajdonjogával
egyenértéken elcseréli. Az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díj megfizetése a
tulajdont szerző feleket terheli.
2. A Képviselő-testület az ingatlan csereszerződés és a kapcsolódó okiratok aláírására
a Polgármestert hatalmazza fel.
3. A Képviselő-testület az Ózd, Iparvasút u. 10. sz. alatti ingatlan kezelésével és
hasznosításával az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-t bízza meg.
4. Az Önkormányzat tulajdonába kerülő 7249 hrsz.-ú ingatlant a Képviselő-testület
forgalomképes kategóriába sorolja.
Felelős:
- csereszerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
- a csereszerződés aláírásáért : Polgármester
Határidő: 2011. május 31.
29.) napirend
Javaslat Berki Zoltán és neje Ózd, Forrás út 5. szám alatti lakosok részére Ózd,
Mekcsey út 183. szám alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölésére
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja módosítani az alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület az Ózd, Mekcsey út 183. szám alatti, 3 szobás, 102 m2
alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Berki Zoltán és
Berki Zoltánné, Ózd, Forrás út 5. szám alatti lakosok részére - Ózd Város
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Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló
19/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése szerinti egyedi elbírálás
alapján – 2016. március 31. napjáig biztosítja.
Nevezettek kötelesek az óvadékot, a lakbért és a lakásfenntartási költségeket
megfizetni.
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az
óvadék megfizetéséig a lakáshasználói megállapodást, az óvadék megfizetését
követően a lakásbérleti szerződést kösse meg. Abban az esetben, ha az óvadék
megfizetésére a megadott határidőben nem kerül sor, úgy Berki Zoltán és Berki
Zoltánné köteles az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadó részére visszaadni.”
A módosítással együtt egyhangúlag támogatja a bizottság a határozati javaslatot.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, a módosítással együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
115/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Berki Zoltán és neje Ózd, Forrás út 5. szám alatti lakosok részére Ózd,
Mekcsey út 183. szám alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület az Ózd, Mekcsey út 183. szám alatti, 3 szobás, 102 m2
alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Berki Zoltán és
Berki Zoltánné, Ózd, Forrás út 5. szám alatti lakosok részére - Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló
19/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése szerinti egyedi elbírálás
alapján – 2016. március 31. napjáig biztosítja.
Nevezettek kötelesek az óvadékot, a lakbért és a lakásfenntartási költségeket
megfizetni.
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az
óvadék megfizetéséig a lakáshasználói megállapodást, az óvadék megfizetését
követően a lakásbérleti szerződést kösse meg. Abban az esetben, ha az óvadék
megfizetésére a megadott határidőben nem kerül sor, úgy Berki Zoltán és Berki
Zoltánné köteles az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadó részére visszaadni.
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Felelős:
Határidő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
2011. április 30.
30.) napirend

Javaslat bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új bizottsági tag
megválasztására
Fürjes Pál közli, mindkét érintett hozzájárult a napirendi pont nyílt ülésen való
tárgyalásához.
Fazekas Zoltán javasolja, hogy a második határozati javaslatban Csépányi-Istók Béla
Ózd, Csépányi út 122. szám alatti lakost válasszák meg.
Tóth Pál tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen illetve 2 nem szavazattal támogatja.
Kisgergely András kifejti, előző hozzászólásával is erre a visszahívásra utalt, amire –
valószínű – most sem kapnak majd indoklást, de a bizottsági ülésen szóba került a
büntetés témája. Janiczak Dávidról van szó, aki az Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ózdi Szervezetének egyik alelnöke. Úgy véli, a bűne az lehet, hogy az interneten
közölt írásaiban közzéteszi, mit gondol a város jelenlegi vezetéséről. Véleménye
szerint ez belefér a vélemény-nyilvánításba, de a városvezetés ezt nem így gondolja.
Például a jutalmazásról szóló írásában olvasható, hogy amennyiben a Polgármesternek
a 4950 választópolgár belévetett bizalma…
Fürjes Pál figyelmezteti a hozzászólót, hogy a tárgyhoz kapcsolódóan fejtse ki
véleményét.
Kisgergely András hangsúlyozza, a tárgyról beszél. Folytatja előző gondolatmenetét,
mely szerint …nem elegendő ösztönzőerő, akkor le kellene mondani. Ír továbbá az
Ózdi Városi Televíziót illető cenzúráról, valamint arról, hogy a Rombauer Tervnek a
roma integráció a legfontosabb célkitűzése. Az ózdi cigánybűnözésről szóló levelet
saját maga olvasta fel, amit Polgármester Úr méltatlan hangulatkeltésnek nevezett.
Véleménye szerint emiatt érik a büntetőintézkedések a Jobbik Magyarországért
Mozgalom ózdi képviselőit, megfosztva ezáltal az ellenzéket a kontrol gyakorlásától,
ami a feladatuk lenne. Vitális István képviselőtől elhangzott egy mondat: „Hová lehet
még süllyedni?” Ezt most ő is megkérdezi a jelenlévőktől: Hová lehet még süllyedni,
mi lesz a következő lépés? Nem jöhetnek be az ózdi „JOBBIK”-osok a testületi
ülésre?
Fürjes Pál úgy véli, a „gyerekkori” sérelmek is előkerültek, ezért kéri, ne térjenek el a
tárgytól.
Fazekas Zoltán pontosítja az elhangzottakat, mely szerint sem a bizottsági ülésen, sem
más fórumon büntetésről szó sem esett. Képviselőtársai nevében elmondja, hogy
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nevezett személy nem tett eleget esküjében foglaltaknak, kijelentéseivel a város rossz
hírnevét keltette az említett cikkekben. A város megítélését rossz színben tüntette el,
ezért úgy vélik, hogy nem alkalmas a továbbiakban ellátni a bizottsági tisztséget.
Márton Ferenc véleménye szerint nem ez a tevékenység kelti rossz hírnevét Ózd
városnak, hanem a FIDESZ eljárása, amelynek itt most tanúi lehetnek.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az első határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
116/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Bizottság nem képviselő tagjának visszahívása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján az Egészségügyi és Szociális
Bizottság nem képviselő tagját
Janiczak Dávid (sz: 1987. 03.04.) 3600 Ózd, Vasvár út 51. fsz. 1. szám alatti lakost
2011. április 21-i hatállyal visszahívja.
Felelős:
Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a második határozati javaslatról, a kiegészítéssel együtt.
A Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
117/KH/2011. (IV.21.) határozat
Tárgy: Bizottság új, nem képviselő tagjának megválasztása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §
(1) bekezdése alapján 2011. április 22. napjától az Egészségügyi és Szociális Bizottság
nem képviselő tagjává választja
Csépányi-Istók Béla (sz:.: 1944. 07. 18.) 3661 Ózd, Csépányi út 122. szám alatti lakost.
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Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Fürjes Pál felkéri Csépányi-Istók Bélát, hogy tegye le az esküt. Kéri a jelenlévőket,
hogy az eskü letétele alatt álljanak fel.
Csépányi-Istók Béla leteszi az esküt és aláírja az esküokmányt.
Márton Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet.
30/A.) napirendi pont
Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott „Ózd városi
ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13)” című pályázat Végrehajtási megállapodásának módosítására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
118/KH/2011. (IV.21) 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 Végrehajtási megállapodásának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott, „Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13)” című pályázat tárgyában Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Végrehajtási Megállapodás előterjesztésben leírt módosításával és
felhatalmazza a polgármestert a Végrehajtási Megállapodás módosítás és az ehhez
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
A Végrehajtási Megállapodás módosításának feltétele a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Kft. előzetes jóváhagyása.
Felelős:
Dokumentumok előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
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Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
30/B.) napirend
Javaslat a megújuló energiaforrások elterjesztését és energiahatékonyság javítását
célzó Új Széchenyi Tervben szereplő KEOP-2011-4.2.0/B pályázatban való
részvétellel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
Márton Ferenc képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
Vitális István elmondja, az előterjesztés egy elvi nyilatkozat meghozataláról szó. Az Új
Széchenyi Tervben szereplő KEOP pályázattal a Petőfi Sándor Általános Iskola és
Óvoda, valamint a Bolyai Farkas Szakképző Iskola távhőellátásának helyi biomassza
fűtéssel történő kiváltása történhetne meg, ami jelentős megtakarítást hozna a
városnak. 1 M Ft + ÁFA összeget kell biztosítania az önkormányzatnak a pályázat
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Márton Ferenc kérdése, a megvalósíthatósági tanulmányt ki fogja elkészíteni és ki
fogja kapni az ezzel járó 1 M Ft-ot?
Fürjes Pál közli, ajánlatokat fognak kérni ezzel kapcsolatban. A fűtéshelyzet
felmérésére vonatkozó előzetes tanulmányok elkészültek. Eddig egyetlen pályázat
érkezett, amelyben a pályázatírást 0 Ft-ban jelölték meg, a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésének árát pedig 1 M Ft + ÁFA összegben határozták meg. Várják
a további ajánlatokat, de a keretösszeget most kell meghatározniuk.
Vitális István hangsúlyozza, az 1 M Ft + ÁFA összeg a pályázat terhére elszámolható.
Az előző képviselő-testület részéről történtek megrendelések hasonló tanulmányok
elkészítésére és azokat is fel tudták használni.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
119/KH/2011. (IV. 21.) határozat
Tárgy:

A megújuló energiaforrások elterjesztését és energiahatékonyság javítását
célzó Új Széchenyi Tervben szereplő KEOP-2011-4.2.0/B pályázatban való
részvétellel kapcsolatos elvi döntés meghozatala

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi
Sándor Általános Iskola és Óvoda (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.), továbbá a
Bolyai Farkas Szakképző Iskola (3600 Ózd, Bolyki főút 2.) távhőellátásának
helyi biomassza fűtéssel történő kiváltása érdekében kerüljön kidolgozásra
biomassza alapú intézményfűtési mintaprojekt.
A Képviselő-testület a szükséges tárgyalások és egyeztetések lefolytatására
felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Új
Széchenyi
Terv
megújuló
energiaforrások
elterjesztését
és
az
energiahatékonyság javítását támogató forrásainak igénybevétele céljából
kerüljön pályázat kidolgozásra az intézményfűtési biomassza mintaprojekt
megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a pályázat
kidolgozásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Határidő:

a pályázat kidolgozásával kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére: Polgármester
pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok koordinálásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezető
folyamatos
30/C.) napirend

Javaslat Tóth Sándor és Tóth Sándorné, Ózd, Uraj út 101. szám alatti lakosok részére
Ózd, Velence telep 47/4. szám alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölésére.
Vitális István elmondja, az érintettek háza életveszélyessé vált, ezért indokolt az
előterjesztés. Kéri a képviselő-testületet, hogy az „A” változatot támogassák. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak szövegét az
alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 47/4. szám alatti, 1,5 szobás, 53 m2
alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Tóth Sándor és Tóth
Sándorné, Ózd, Uraj út 101. szám alatti lakosok részére - Ózd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek, az
ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004.
(IV.15.) önkormányzati rendelet 53. §. (1) bekezdése szerinti egyedi elbírálás alapján –
2011. május 1-től 2016. április 30. napjáig biztosítja.
Nevezettek kötelesek az óvadékot, a lakbért, valamint a lakásfenntartási költségeket
megfizetni.
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A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az
óvadék megfizetéséig a lakáshasználói megállapodást, az óvadék megfizetését
követően a lakásbérleti szerződést kösse meg. Abban az esetben, ha az óvadék
megfizetésére a megadott határidőn belül nem kerül sor, úgy Tóth Sándor és Tóth
Sándorné köteles az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadó részére visszaadni.”
A Bizottság a módosított határozati javaslat „A” változatát egyhangúlag javasolja
elfogadásra.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról:
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
120/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Tóth Sándor és Tóth Sándorné, Ózd, Uraj út 101. szám alatti lakosok részére
Ózd, Velence telep 47/4. szám alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 47/4. szám alatti, 1,5 szobás, 53 m2
alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Tóth Sándor és Tóth
Sándorné, Ózd, Uraj út 101. szám alatti lakosok részére - Ózd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek, az
ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004.
(IV.15.) önkormányzati rendelet 53. §. (1) bekezdése szerinti egyedi elbírálás alapján –
2011. május 1-től 2016. április 30. napjáig biztosítja.
Nevezettek kötelesek az óvadékot, a lakbért, valamint a lakásfenntartási költségeket
megfizetni.
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az
óvadék megfizetéséig a lakáshasználói megállapodást, az óvadék megfizetését
követően a lakásbérleti szerződést kösse meg. Abban az esetben, ha az óvadék
megfizetésére a megadott határidőn belül nem kerül sor, úgy Tóth Sándor és Tóth
Sándorné köteles az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadó részére visszaadni.

Felelős:
Határidő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
2011. április 30.
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31.) napirend
Javaslat az Ózdi Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan telekalakítására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Az államnak szándékában áll visszaszerezni a korábban PPP
konstrukcióban épült sportlétesítményeket, többek között az Ózd Városi Tanuszodát
is. Ezért indokolt ez a telekalakítás, hogy a jövőben a vállalkozóval könnyebben és
rugalmasabban lehessen rendezni a területtel kapcsolatos ügyeket. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Obbágy Csaba hozzáfűzi, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozza:
121/KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Ózd Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan telekalakítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 8627,
8627/A hrsz-ú, Ózd Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlanok,
valamint a 8628/5 hrsz-ú bekötő út
a határozat mellékletét képező
telekalakítási vázrajz szerint kerüljenek megosztásra, kialakításra.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítással
kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Felelős: a telekalakítás elkészíttetéséért:
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a dokumentumok aláírásáért:
Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

315

121/KH/2011.(IV.21.) határozat melléklete
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32.) napirend
Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2010. II. félévi működéséről
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és
tudomásul vette a beszámolóban foglaltakat.
Fazekas Zoltán kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
122/KH/2011. (IV.21.) sz. Határozat
Tárgy: Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Önkormányzati Társulás 2010. II. félévi működéséről

Hulladékkezelési

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.
33.) napirend
Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és örömmel vette tudomásul, hogy nem kerültek feltárásra
szabálytalanságok. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Tóth Pál hozzáfűzi, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
123/KH/2011.(IV. 21.) határozat
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól.
A Képviselő-testület a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót
megvitatta és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette.
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34.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről
Obbágy Csaba gratulál Nagy Nikolettának és felkészítőjének, Fekete Józsefnek. Nagy
Nikoletta visszaigazolta, hogy helyes döntést hozott a Bizottság, amikor a pénzkeret
felosztásáról volt szó. Ehhez hasonló és ettől nagyobb sikereket kíván a versenyzőnek.
Fekete József elmondja, kaptak egy 1.200 e Ft értékű súlyzó-készletet, amellyel
Nikoletta fel tud majd készülni az olimpiára. A Magyar Súlyemelő Szövetség
honlapján meg lehet nézni a szövetség elnökének Magyar Olimpiai Bizottságnál tett
tegnapi látogatásáról szóló videofelvételt, ahol bejelentette, hogy két női versenyzőnek
biztos a londoni olimpiai kiküldetése. A párizsi világbajnokságon azon igyekeznek
majd, hogy egy harmadik személy is kijuthasson az olimpiára.
Fazekas Zoltán további sikereket kíván Nagy Nikolettának. Kéri a Képviselő-testület
tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.

35.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban
foglaltakat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.

36.) napirend

Tájékoztató a 2011. február 17. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban
foglaltakat.

A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.
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37.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fürjes Pál bejelenti, holnap 8 órától katasztrófavédelmi gyakorlatra került sor, amelyen
kötelező a részvétel. Szeretettel meghívja a jelenlévőket a május 1-jei ünnepségre.
Mivel több észrevétel nincs, megköszöni a munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

