Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 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:
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
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Ihász Zoltán
Hamar Tivadar
Bíró Ferenc
Alberti József
Tengely András
Juhász Tamásné
Bárdos Géza
Mazuráné dr. Maczkó Jolán
Hák Sándor
Dr. Eszenyi Géza
Antal Gyuláné
Kompár Jánosné
Kóczián Tamás
Hevér Zoltán
Pap Béláné

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
PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály mb.
vezetője
ÓVCKÖ elnöke
Borsod Volán Személyszáll. Zrt. területi igazgatója
Borsod Volán Személyszáll. Zrt. képviselője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. FB elnöke
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
pályázó
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja Ózdi Kirendeltség vezetője
Salus Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze
Vasvár Úti Általános Iskola igazgatója
ABP Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit
Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa
EDDSZ Ózdi Körzetközponti Alapszervezet elnöke
Üzemi Tanács elnöke
Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány
ügyvezetője
Közterület-felügyelet vezető helyettese
jegyzőkönyvvezető
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Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket. Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat
kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Kéri a megjelenteket, hogy 1 percben emlékezzenek meg Kelemen Sándorról, aki
2011. június 19. napján hunyt el.
A Képviselő-testület a megemlékezés után folytatja munkáját.
Fürjes Pál bejelenti, a meghívóban szereplő 25.) napirend „Javaslat az Ózd,
Városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja kapcsán a Vasvár úti 7910/2 hrsz-ú
közterületen található ideiglenes, faszerkezetű pavilon elbontására, a közterület
rendezésére” c. előterjesztés levételre kerül. A meghívóban szereplő napirendek közül
a következő elterjesztések nyilvános tárgyalása – az érintettek hozzájárulása
hiányában - személyiségi jogot sértene, ezért javasolja zárt ülés keretében történő
tárgyalásukat.
- 8.) napirend: Javaslat az önkormányzati könyvvizsgálatra benyújtott pályázatok
elbírálására
- 9.) napirend: Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt
pályázat elbírálására
- 10.) napirend: Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt
pályázat elbírálására
- 11.) napirend: Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt
pályázat elbírálására
- 12.) napirend: Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására
kiírt pályázat elbírálására
- 13.) napirend: Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója
megválasztására kiírt pályázat elbírálására
- 17/b.) napirend: Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény műszaki
vezetői állásra kiírt pályázat elbírálására
- 27.) napirend: Javaslat az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz/1. és a Bartók Béla út 2. fsz/2.
szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásokra egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítására
A 14.) napirend „Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Árpád vezér út 20.
szám alatti, 8359/2/A/22 hrsz-ú ingatlannak magántulajdonú csereingatlan beszámításával
történő értékesítésére” előterjesztés, valamint a 18.) napirend „Javaslat „Ózd Város
Önkormányzatának „Funkcióbővítő település rehabilitációja” keretében, a meglévő
közterületi térfigyelő kamera rendszer bővítése 3 db fix telepítésű kamera szállításával,
valamint ezek felszerelése és beüzemelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást
lezáró döntésre” előterjesztés nyilvános tárgyalása üzleti érdekeket sértene, ezért javasolja
zárt ülés tartását. Kéri, szavazzanak a 14.) és a 18.) napirend zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a
„Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Árpád vezér út 20. szám
alatti, 8359/2/A/22 hrsz-ú ingatlannak magántulajdonú csereingatlan beszámításával
történő értékesítésére” c. előterjesztés, valamint a „Javaslat „Ózd Város
Önkormányzatának „Funkcióbővítő település rehabilitációja” keretében, a
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meglévő közterületi térfigyelő kamera rendszer bővítése 3 db fix telepítésű kamera
szállításával, valamint ezek felszerelése és beüzemelése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az eljárást lezáró döntésre” c. előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön
megtárgyalásra.
Fürjes Pál javasolja, hogy a zárt ülés keretében tárgyalt előterjesztések egymás után
következzenek, így a napirendi pontok számozása ennek megfelelően változzon.

Kisgerely András bejelenti, hogy a közérdekű kérdések, javaslatok napirend
keretében „Városkapu” címmel szeretne hozzászólni.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirend elfogadásával
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:
1/a.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) önkormányzati
rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról
Előterjesztő: Polgármester
1/b.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási
Zrt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről
Előterjesztő: Polgármester
3.)

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 Projekt Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Polgármester

4.)

Javaslat EU Önerő Alap támogatás igénylésére a Svájci-Magyar Együttműködési
Program keretében támogatott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási
rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez
Előterjesztő: Polgármester

5.)

Javaslat EU Önerő Alap támogatás igénylésére az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat
keretében támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és
infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti Óvoda)” című projekthez
Előterjesztő: Polgármester

6.)

Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában
Előterjesztő: Polgármester
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7.)

Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. racionalizálásával kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke

8.)

Javaslat az önkormányzati könyvvizsgálatra benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Eseti Bizottság elnöke

9.)

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

10.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
11.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
12.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt
pályázat elbírálására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
13.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására
kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető főszerkesztője
14.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Árpád vezér út 20. szám alatti,
8359/2/A/22 hrsz-ú ingatlannak magántulajdonú csereingatlan beszámításával
történő értékesítésére
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
15.)

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény műszaki vezetői
állásra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke

16.) Javaslat „Ózd Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő település rehabilitációja”
keretében, a meglévő közterületi térfigyelő kamera rendszer bővítése 3 db fix
telepítésű kamera szállításával, valamint ezek felszerelése és beüzemelése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre
Előterjesztő: Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnöke
17.) Javaslat az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz/1. és a Bartók Béla út 2. fsz/2. szám alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására
Előterjesztő: Alpolgármester
18.) Javaslat az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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19.) Javaslat az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. önkormányzati üzletrész
értékesítésére
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
20.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állásra
kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke
21.) Javaslat a Városközponti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
22.) Javaslat pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú
közfoglalkoztatás megszervezéséhez
Előterjesztő: Alpolgármester
23.) Javaslat kezdeményezés benyújtására új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
irányuló pályázat kiírása érdekében
Előterjesztő: Polgármester
24.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Polgármester
25.) Javaslat a közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési évben/tanévben
indítható óvodai csoportok/tanuló- és napközis csoportok számának engedélyezésére
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
26.) Javaslat az Ózd, Petőfi úti oktatási-, nevelési intézmények fűtéskorszerűsítéséhez
benyújtandó KEOP-2011-4.2.0/B pályázat előkészítésére
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
27.) Javaslat közvilágítással kapcsolatos kiváltó kábel térítésmentes átadására
Előterjesztő: Polgármester
28.) Javaslat a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
29.) Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában 2010. évben a
Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről
Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

30.) Beszámoló az Ózd Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási
intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott
munkacsoport összegző jelentéséről
Előterjesztő: Alpolgármester
31.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2010. évi munkaerő-piaci helyzetéről,
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továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről
Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Ózdi Kirendeltsége vezetője
32.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2010. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány
Kuratóriumának elnöke
33. Tájékoztató a 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletben szabályozott rendezett
lakókörnyezet ellenőrzésének tapasztalatairól és eredményéről
Előterjesztő: Alpolgármester
34.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő: Polgármester
35 .) Tájékoztató a 2011. április 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

36.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
Fazekas Zoltán indítványozza, hogy az 1/a.) és 1.b.) napirendek tárgyalására együtt
kerüljön sor, szavazni külön fognak a két napirendről.
1/a.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) önkormányzati
rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról
1/b.) napirend
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Fürjes Pál az 1/b. napirendi ponttal kapcsolatban, a bizottsági üléseken elhangzottak
alapján az alábbi forgalomszervezési módosítást javasolja.
„7” Autóbuszállomás-Szenna forduló viszonylatban munkanapokon 16,30 órakor induló
járatot 10 perccel korábban indítsák, hogy a megszüntetett 15.40 órakor induló járathoz
közelítsen az indulási idő.
„8” Autóbuszállomás-Susa, autóbusz forduló viszonylatban a munkanapokon 16:10
órakor induló járatot lakossági igény szerint 25 perccel korábban közlekedtessék.
„26” és „26/A” Autóbuszállomás-Somsály, autóbusz forduló viszonylatban naponta 6:40,
14:35 és 22:35, valamint iskolai előadási napokon 13:40 órakor induló járatok továbbra is

7

térjenek be a Nyárjasalja úthoz. Somsály, autóbusz forduló – Autóbuszállomás
viszonylatban naponta 13:05 és 21:00, valamint iskolai előadási napokon 7:15 órakor
induló járatok továbbra is térjenek be a Nyárjasalja úthoz.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendelet, és az
„A” változatot javasolja elfogadásra. Néhány körülményt ismertet, amely a díjemelést
indokolja. Az önkormányzat 17 M Ft-os és az állam 14,4 MFt-os támogatása ellenére a
Borsod Volán 2011. évi várható vesztesége 67,4 M Ft. Az I. negyedéves számadatok
viszont azt mutatják, hogy az utas szám csökkenés, az ebből eredő díj bevétel csökkenés
még további 20 M Ft-os veszteséget prognosztizál. Ennek a veszteségnek a pótlásához
szükség van a járatmódosításokra, illetve a díjemelésre. A bizottsági ülésen a Volán
képviselője elmondta, hogy nemcsak a lakosságtól és az önkormányzattól várják a
segítséget, hanem házon belül is igyekeznek forrásokat találni, illetve a fenntartó állam
irányában tárgyalásokat folytatnak azért, hogy a közeljövőben nagyobb normatív
támogatást kapjanak. Az egyeztetéseket követően minden módosító javaslatot elfogadott a
Volán, reméli különösebb lakossági elégedetlenség nélkül sikerül a menetrend módosítást
végrehajtani.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság úgy a rendeletet, mint
a szerződés módosítást az elhangzott módosításokat is figyelembe véve, egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Kisgergely András örül annak, hogy a Volánnal meg tudtak abban egyezni abban, hogy a
26/A járat nem szűnik meg teljesen. 2012. december 31-én lejár Ózd város és a Borsod
Volán közötti közszolgáltatási szerződés. Az előttük álló másfél évben el kell gondolkozni
azon, hogy milyen struktúrát alakítsanak ki annak érdekében, hogy 2013-tól jól működő
rendszer kezdődjön a tömegközlekedésben Ózdon. Véleménye szerint át kellene gondolni
a zónás rendszerben való működtetést, melyet próbaként be kellene vezetni.
Fazekas Zoltán véleménye szerint is fontos az új közszolgáltatási szerződésre szóló
pályázati felhívás alapos előkészítése. Kéri, szavazzanak az 1/a.) napirend „A”
változatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI. 22.) önkormányzati
rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
és ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklete 6.6.4 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
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1. §
(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben
1.) a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb

220,- Ft/db

2.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes
egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb

1.730,- Ft/db

3.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb

2.260,- Ft/db

4.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb

3.470,- Ft/db

5.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes
összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb

2.370,- Ft/db

6.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb

3.060,- Ft/db

7.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb

4.740,- Ft/db

8.)a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes
kombinált összvonalas félhavi bérlet ára
legfeljebb

3.000,- Ft/db

9.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kombinált összvonalas félhavi bérlet
ára legfeljebb

3.810,- Ft/db

10.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kombinált összvonalas havi bérlet
ára legfeljebb

5.890,- Ft/db

11.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb

4.100,- Ft/db

12.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára
legfeljebb
13.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi
bérlet ára legfeljebb

1.850,- Ft/db

2.430,- Ft/db
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2. §
(1) A teljesárú vonaljegy a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (továbbiakban:
BORSOD VOLÁN Zrt.) által üzemeltetett helyi járatokon egyszeri utazásra érvényes
Ózd város közigazgatási határán belül.
(2) Az egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a
bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton tarifahatáron való átutazással nem járó
utazásokra érvényes. Ózd város közigazgatási határán belül a tarifahatárok az
alábbiak:
1.Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló,
2.Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló,
3.Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló,
4.Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló.
(3) A kétvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a
bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán érvényes Ózd város
közigazgatási határán belül.
(4) Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz azonos
megállói között más jelzéssel érvényesített egy- vagy kétvonalas bérlet is érvényes
Ózd város közigazgatási határán belül.
(5) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által
üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
(6) A BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett, az Ózd Város Önkormányzata és a
BORSOD VOLÁN Zrt. között érvényben lévő – Ózd város közigazgatási határain
belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedésre vonatkozó –
közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt 4140 és 4145 vonalakon
közlekedő helyközi járatokon Ózd város közigazgatási határain belül a 4-es jelzésű
egyvonalas, a 14-es jelzésű kétvonalas, valamint az összvonalas helyi bérletek is
érvényesek.
(7) A BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett, az Ózd Város Önkormányzata és a
BORSOD VOLÁN Zrt. között érvényben lévő – Ózd város közigazgatási határain
belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedésre vonatkozó –
közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt 4186 vonalon közlekedő helyközi
járatokon Ózd város közigazgatási határain belül – a helyi bérlet érvényességi
területén – a 2-es és 20-as jelzésű egyvonalas, a 120-as jelzésű kétvonalas, valamint az
összvonalas helyi bérletek is érvényesek.
(8) A kombinált tanuló-, nyugdíjas és összvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által
üzemeltetett helyi és helyközi járatokra egyaránt érvényes Ózd város közigazgatási
határán belül.
(9) A BORSOD VOLÁN Zrt. az általa közzétett utazási feltételekben foglaltak teljesítése
esetén a bérletek árát részben vagy egészben – kezelési költség felszámítása mellett –
visszafizeti.
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3. §
A poggyász és élő állat szállítás feltételeit a BORSOD VOLÁN Zrt. által közzétett utazási
feltételek tartalmazzák.
4. §
(1) A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett
járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz.
(2) 1.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazási feltételek megsértésével kézipoggyászként
nem szállítható tárgyat visz az autóbuszban, továbbá a járművet beszennyezi.
(3) 3.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazás alkalmával érvényes utazási igazolványt,
vonaljegyet nem tud felmutatni, vagy olyan bérletigazolvánnyal (diákigazolvánnyal)
kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány)
száma nincs feltüntetve. A pótdíjat a menetdíjon felül kell megfizetni. A bérletjegyek
utólagos bemutatását a BORSOD VOLÁN Zrt. nem fogadja el.
(4) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az (2)-(3) bekezdésekben meghatározott fizetési
kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.
5. §
Az 1. §-ban meghatározott díjak és a 4. §-ban meghatározott pótdíjak az általános fogalmi
adót is tartalmazzák.
6. §
(1) Ez a rendelet 2011. július 1- jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Ózd város Önkormányzatának a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés
díjáról szóló 25/2009. (XII.22.) rendelete ( a továbbiakban: Rendelet),
2. a Rendelet módosításáról szóló 6/2010.(III.26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Almási Csaba
jegyző
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az
napirenddel kapcsolatban.

Fürjes Pál
polgármester
elhangzott módosításokkal együtt az 1/b.)

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
164/KH/2011. (VI. 21.) Határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között
2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
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A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
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. július 1–jei hatállyal jóváhagyja, és a 2004.
évi XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése figyelembevételével hozzájárul a közszolgáltatási
szerződés módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
Felelős:

Határidő:

Polgármester
A szerződés előkészítéséért: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály
vezetője
2011. június 30.
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13

14

15

16

2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév
táblák és házszám táblák elhelyezéséről
Fürjes Pál elmondja, a Mentőszolgálat, a Rendőrség jogos kérését teljesítve készítették
el a rendeletet. Az utcanév és házszám táblák megléte szükséges a munkájuk végzéséhez,
így könnyebben tudnak tájékozódni. Ismerteti a bizottsági üléseken elhangzott
módosításokat. A 6. § (1) pontja kimarad a rendeletből, így az utána következő pontok
átszámozásra kerülnek. A 9. § (8) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„Az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően az óramutató járásával megegyezően kell
megállapítani.”
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendeletet.
Tóth Pál ismerteti, a rendelet-tervezetet az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja. A rendelet betartása az önkormányzatra nézve is
feladatokat ró, melynek forrását a jövő évi költségvetésben biztosítani kell.
Dr. Mészáros Miklós örömmel üdvözli a rendelet megalkotását. Orvosként ügyeletben,
éjszaka házszám nélkül beteget keresni nem egyszerű dolog. Ha fel fogják tüntetni az
utcanevet és a házszámot, az nagy segítséget fog nyújtani az orvosoknak, mentősöknek
ahhoz, hogy minél jobb ellátást tudjanak nyújtani a lakosságnak.
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság ülésén
Turiné Orosz Margit képviselő asszony felvetette, ha egy utcát híres emberről neveztek el,
rövid életrajzát külön táblán szerepeltetni kellene. Véleménye szerint ez jó
kezdeményezés lenne. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendeletet minél szélesebb körben
ismertessék a lakossággal, érzékeltessék, milyen fontos a rendelet betartása.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a rendelettel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag
rendeletet

megalkotja az alábbi

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint
a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2.
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melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási
és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Ózd város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Ózd város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot
megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
közterület
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely
az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása
3. §
(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek
létezhetnek házszámok nélkül is.
(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni.
(5) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már
elnevezett közterület nevét veszi fel.
(7) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a
közterületneveket.
(8) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.
(9) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési,
funkcionális vonatkozású meghatározásából
a) beépített vagy beépítésre szánt területen: főút, út, utca, tér, park, köz, sor,
sétány, tanya, telep, völgy, vagy
b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út
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áll.
(10) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági és Műszaki Osztálya látja el.
4. §
(1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(3) A közterület jellegének - városrendezés, beépítés vagy más módon történő –
megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.
(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni,
jelölve a megszűnés okát és idejét.
5. §
A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) Ózd város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
vagy
e)Ózd város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkező jogi személy.
6. §
(1) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és
utónévvel.
(2) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert,
vagy az elnevezés egy családról történik.
4. Közterületnév-jegyzék
7. §
(1) Ózd város közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni. A
közterületnév-jegyzéket az Igazgatási és Okmányiroda Osztály vezeti.
(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:
a) a közterületnév elő- és utótagját,
b) az elnevezés időpontját,
c) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.
(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.
(4) A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület
döntését követő 30 napon belül a közterületnév-jegyzék vezetője értesíti az első
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fokú ingatlanügyi hatóságot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetés céljából.
5. Közterületnév táblák elhelyezése
8. §
(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.
A táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a kötelessége.
(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a közterületnévjegyzékben szereplő írásmóddal.
(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén,
valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön
tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.
(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla
elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév
táblán és a közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül reklám céljára szolgáló
feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.
(6) A
közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan
tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés
előtt 15 nappal köteles értesíteni.
(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós
áthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy
fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év
elteltével a közterület kezelőjének el kell távolítania.
6. A házszámozás szabályai
9. §
(1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen
ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az
ingatlan határos.
(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a
közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos
megközelítése biztosított.
(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé
haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páros, bal oldalán
lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a
számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában
a számozás folyamatos.
(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a
számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.
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a) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon
újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő
alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.
b) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás
révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul
hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat
megállapítani.
(6) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént,
az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a
házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel.
(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem
történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.
(8) Az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően az óramutató járásával megegyezően
kell megállapítani.
10. §
(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan
rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok
azonosítását akadályozza.
Ilyen esetnek minősül, ha:
a)
több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a
hivatalos nyilvántartásban,
b)
az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő
számsorban található,
c)
az ingatlan házszáma téves, vagy
d)
az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor.
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb
érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.
(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás
körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell
átszámozni.
11. §
(1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a
Polgármester határozattal állapítja meg.
(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg:
a) új közterület létrejötte
aa) utcanyitás,
ab) meglévő közterület szakaszolása,
ac) terület újraosztása,
b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány
esetén.
(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett
ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.
(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:
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a) kérelemre indult eljárások esetén
aa) a kérelmező nevét, és
ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,
b) hivatalból indult eljárások esetén
ba) a házszám megállapítás okát,
bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és
bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni
pontos címét.
(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,
c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal,
d) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztályával a
nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során
a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.
(8) A házszámozás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és
Műszaki Osztálya látja el.
12. §
(1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező
házszámtáblával kell megjelölni.
(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a közterületről
jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni.
(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén
kell elhelyezni.
(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne
olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek
közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.
(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.
(6)Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásról, annak folyamatos
karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
használója köteles gondoskodni.
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a
Közterület- Felügyelet feladatkörébe tartozik.
7. Egyéb rendelkezések
13. §
Szabálysértést követ el és háromezertől húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
vagy háromezertől ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a közterületnév tábla elhelyezését akadályozza,
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b) az elhelyezett közterületnév táblát vagy házszám táblát megrongálja,
beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi, engedély
nélkül eltávolítja, vagy
c) a házszám tábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem
tesz eleget.
8. Záró rendelkezések
14. §
Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

3.) napirend
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 Projekt Megállapodásának módosítására
Fürjes Pál ismerteti, az ivóvíz hálózat fejlesztésére az önkormányzat pályázatot nyújtott
be. A kért határidő módosítás helyett az irányító hatóság további határidő módosítást is
felajánlott. Javasolja, hogy a határozati javaslat 1.b pontjában az elszámolhatósági
határidő 2 évvel kerüljön meghosszabbításra, így tehát a befejezési határidő: 2015.
november 09-re, az elszámolhatóság végső határideje pedig 2015. november 09-re
változik.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
165/KH/2011. (VI. 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 Projekt Megállapodásának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Svájci-Magyar Együttműködési
Program keretében támogatott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és
elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekt
tárgyában a Projekt Megállapodás módosításra kerüljön az alábbi pontokban:
a.) A projekt menedzsment szervezetében a projekt menedzsert, a pénzügyi
menedzsert és a jogi szakértőt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
külső szakértő cég biztosítja, a menedzsment szervezet vezetője, műszaki
menedzser, projekt asszisztens feladatát munkaszerződéssel a Konzorciumi
Partnernél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Ózdi Víz- és
Csatornamű Kft-nél foglalkoztatott személyek látják el.
b.) A Projekt Megállapodás 23.2 pontjában és 6. mellékletében meghatározott
befejezési és elszámolhatósági határidő (2013. november 09.) 2 évvel
meghosszabbítva az alábbiak szerint kerül módosításra:
Befejezési határidő: 2015. november 09.
Elszámolhatóság végső határideje: 2015. november 09.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Projekt Megállapodás
módosítás kezdeményezésére és a Végrehajtási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Dokumentumok előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
-.-.4.) napirend
Javaslat EU Önerő Alap támogatás igénylésére a Svájci-Magyar Együttműködési
Program keretében támogatott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási
rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez

Vitális István elmondja, az előterjesztés 206.963.244,- Ft elnyerésére irányul, amely
mindenképpen támogatandó. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
166/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: EU Önerő Alap támogatás igénylése a Svájci-Magyar Együttműködési Program
keretében támogatott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási
rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata a
Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott, „Ózd
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez a saját erő 80 %
arányú kiegészítésére, a maximálisan igényelhető 206.963.244,- Ft
összegre támogatási igényt nyújtson be a 2011. évi EU Önerő Alapra, a
15/2011.(IV.22.) BM rendeletnek megfelelően.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás
igényléséhez szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Dokumentumok előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2011. október 1.
-.-.-

5.) napirend
Javaslat EU Önerő Alap támogatás igénylésére az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat
keretében támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és
infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti Óvoda)” című projekthez
Vitális István ismerteti, az előterjesztés 19.904.382 Ft elnyerésére irányul. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést, bíznak a pályázat sikerében.
Fazekas Zoltán elmondja, a beruházás mindenképpen meg fog valósulni, hisz a pénzügyi
forrás rendelkezésre áll, jelen pályázat elnyerése esetén plusz forráshoz fognak jutni. Kéri,
szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
167/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: EU Önerő Alap támogatás igénylése az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat keretében
támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és
infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti Óvoda)” című projekthez
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata az
ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat keretében támogatott, „Közoktatás térségi
sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti
Óvoda)” című projekthez a saját erő 40 % arányú kiegészítésére, a
maximálisan igényelhető 19.904.382,- Ft összegre támogatási igényt nyújtson
be a 2011. évi EU Önerő Alapra, a 15/2011.(IV.22.) BM rendeletnek
megfelelően.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igényléséhez
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Dokumentumok előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2011. október 1.
-.-.6.) napirend
Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában

Fürjes Pál ismerteti, a pályázat előző fordulója F kódszámmal volt jelölve, de mivel a
támogathatóság korlátja miatt szűk területet tudtak volna a rekonstrukciós munkákba
bevonni, így ez a D jelű javaslat is benyújtásra kerül. A beruházás során Ózd Város
Önkormányzatának 5 % önerőt kell biztosítani.
Vitális István elmondja, sikeres pályázat esetén Csépány településrészen a Hódos
patak medrének tisztítását, Szenna településrész csapadékvíz elvezetését, Várkonyon
a Dózsa György úton a vasúti átjáró tisztítását, az Ózd-Falu patak tisztítását fogják
megoldani. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza

168/KH/2011.(VI.21.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában
Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt
be az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) -2011-3.2.1./D kódszámú
pályázati kiírásban szereplő Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése pályázatra, az alábbi akcióterületre, az alábbi beruházási költségek
támogatásának megszerzésére:
 Csépány településrész térségében a Hódos patak medrének tisztítása és
mederkialakítás nettó 15.000.211,- Ft összegben,
 Szenna településrész térségében a csapadékvíz elvezetést szolgáló átereszek
kiépítése az önkormányzati utak alatt nettó 2.160.120,- Ft összegben,
 Tábla vízgyűjtő területén kártétel nélküli lefolyás biztosítása nettó 12.500.000,Ft összegben,
 Sajóvárkony településrész térségében a Dózsa György utca és a Vasúti aluljárót
elöntő Dobó patak medrének tisztítása és mederkialakítás teljes hosszában nettó
40.559.242,- Ft összegben,
 Ózd-Falu városrész térségében az Ózd patak medrének tisztítása és
mederkialakítás nettó 70.480.454,- Ft összegben.
 Egyéb költségek: a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a közbeszerzési
eljárás, a tulajdoni lap kikérésének költsége, projektmenedzsment, szakmai
szolgáltatások igénybevételének költsége, eszközbeszerzés költségei, ezek
becsült összege: 24.000.000,- Ft
Mindösszesen az előkészítés és megvalósítás során felmerült költségek bruttó
199.875.034,- Ft összegben.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban részletezett költségek pályázati önerejét,
9.993.751,-Ft-ot az önkormányzati kötvény kibocsátásból származó forrás terhére
biztosítja. Az önerő fedezetének kiadási előirányzatát Ózd város költségvetésének
2011. szeptember havi módosítása során be kell tervezni.
3. Az önkormányzat, mint pályázó nyilatkozik, hogy hozzájárul a támogatási időszak
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, továbbá az ingatlan a
kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
kapcsolódóan szükségessé váló nyilatkozatok és szakhatósági engedélyt kérő
dokumentumok aláírására.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata
esetén a támogatási szerződés aláírására.
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Felelős:
- Pályázat beadásával kapcsolatos dokumentumok előkészítéséért: PH
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
- Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
- Költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért: Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a kiíró által megjelölt pályázat beadási és hiánypótlási határidők
-.-.Fazekas Zoltán
polgármesternek.

alpolgármester

visszaadja

az

ülés

vezetését

Fürjes

Pál

7.) napirend
Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. racionalizálásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Vitális István elmondja, az ad hoc bizottság elvégezte munkáját, megállapították, hogy a
társaság gazdálkodásában további racionalizálásra nincs szükség. A Bizottság kérte a Kft.
vezetését egyes szállítói szerződések felülvizsgálatára. Felhívták az ügyvezetés figyelmét,
hogy igyekezzenek elkerülni, hogy 360 napon túli kintlévőségük legyen. Felhívták az
ügyvezető figyelmét, készüljön fel, és tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy
2012-től az önkormányzati támogatás csökkenése mellett is a társaság „0” körüli
eredménnyel zárja az évet. Az ügyvezető SZMSZ módosítási javaslatát támogatják. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
169/KH/2011. (VI.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. racionalizálásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 2011. július 1. napjától érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatát,
egyidejűleg a 280/KH/2008.(XII.09.) határozat 3. pontjában elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
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Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. július 1.
2.) A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy
a.) a társaság szállítói szerződései közül a „jogi képviselet, tanácsadás”, illetve a
„könyvelés, üzleti tervek, beszámoló készítése” tárgyú szerződések tekintetésben a
szerződött összeg (díj) csökkentése érdekében tegyen intézkedéséket, illetve
kezdeményezzen tárgyalásokat a szerződött felekkel a vállalási díjak csökkentésére,
b.) a 360 napon túli kintlévőség kialakulásának elkerülése érdekében tegyen
intézkedéseket a behajtásra, alkalmazzon megfelelő követelésbehajtási technikákat, illetve
állapodjon meg barter ügyletekben a vevőkkel,
c.) tegyen intézkedéséket arra vonatkozóan, hogy a 2012. évtől várható önkormányzati
támogatás csökkenése mellett is tartani tudja a társaság számára a nullszaldó körüli mérleg
szerinti eredményt, annak érdekében, hogy a társaság saját tőkéje ne csökkenjen a jegyzett
tőke alá (további költségcsökkentés, reklámbevételek növelése, külső munkák vállalása,
pályázatok stb.).
3.) Az ügyvezető a 2. pontban megfogalmazott feladatok végrehajtásával kapcsolatos
intézkedéseiről készítsen írásos beszámolót, melyet a Képviselő-testület 2011. októberi
ülésén terjesszen a Képviselő-testület elé.
Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. októberi Képviselő-testületi ülés.
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169/KH/2011. (VI.21.) határozat melléklete

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervezeti és Működési Szabályzata
Érvényes: 2011. július 01-től
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat célja
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezetének belső
szabályozása, valamint a Társaság által végzett tevékenységek leghatékonyabb módon történő
végrehajtásának kidolgozása.
A szabályzat elkészítése, aktualizálása
A mindenkori ügyvezető-főszerkesztő feladata a jogszabályi és egyéb változásoktól, a
tulajdonosi döntésektől függően, de legalább évente felülvizsgálni és a szükséges
módosításokat jóváhagyásra előterjeszteni.
A szabályzat jóváhagyása
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésen hagyja jóvá, a társaságot egy személyben
alapító Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskör alapján.
AZ ÓZDI KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT KFT. JOGÁLLÁSA, ADATAI, KÉPVISELETE,
FELÜGYELETE
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság, melyet a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV.
tv. 9. § (4) bekezdés, a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény alapján Ózd
Város Önkormányzata alapított.
A Társaság adatai
Cégneve:
Cégnév rövidítése:
Székhelye:
Tevékenység megkezdése:
Cégbírósági bejegyzés időpontja:
száma:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszáma:
Alaptőke:
Cég formája:

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Ózdi Kommunikációs Kft.
3600 Ózd, Brassói út 2.
1997. január 1.
1996. december 2.
Cg. 05-14-000021
18422780-2-05
18422780-9214-571-05
4.000.000 Ft
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A társaság képviselete és cégjegyzés módja
A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli, cégjegyzését önállóan látja el.
Ügyvezetés helyettesítése:
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Az ügyvezető-főszerkesztőt hét napnál hosszabb távolléte esetén a szerkesztőségvezető
helyettesíti. Az ügyvezető-főszerkesztő tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén az
ügyvezető egyéb munkáltatói jogainak gyakorlója írásban ad megbízást az ügyvezetőfőszerkesztő helyettesítésére.
A Társaság felügyelete
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési
támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy
önkormányzati költségvetésből juttatott támogatás felhasználásnak ellenőrzését a belső
ellenőrzés szerinti Felügyelő Bizottság, a törvényességi felügyeletet – a közhasznú működés
tekintetében – a reá irányadó jogszabály szerint az ügyészség, a Társaság törvényes működése
szempontjából a Cégbíróság látja el.
Szakmai felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Osztálya,
általános felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztálya gyakorolja, amely azonban nem sértheti a 2010. évi CLXXXV. törvényben
meghatározott jogokat.
A Társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatos nyilvántartási és tájékoztatási rendszer
1. A vezető és felügyeleti szervek a társasággal kapcsolatos döntéseiket írásos formában
közlik a társasággal. Az iratnak tartalmazni kell a döntés időpontját, hatályát.
2. A döntést a döntéshozó az érintettekkel dokumentálható módon (tértivevényes vagy
ajánlott levél, illetve hivatalos postakönyvi aláírás) köteles átvetetni. A Társaság a
közhasznú tevékenységre vonatkozó döntéseket a saját információs rendszerének
felhasználásával (televízió képújság) köteles minimum 24 órán keresztül közzétenni.
3. A Társaság a vezető szerv döntéseit tartalmazó iratokat külön iratgyűjtőben
sorszámmal ellátva köteles gyűjteni. Az iratokat a Társaság betekintés céljából – a
Társaság székhelyén, a munkaidő alatt – köteles a vezető- és felügyeleti szervek
számára biztosítani. Egyéb esetekben a betekintésről az ügyvezető dönt.
4. A Társaság a közhasznú szolgáltatásainak igénybevételéről szerződést köteles kötni a
szolgáltatást igénybe vevővel. A közhasznú szolgáltatások szerződései nyilvánosak.
5. A Társaság évenként beszámolót köteles készíteni közhasznú tevékenységéről. A
beszámoló nyilvános. A Társaság a beszámolót saját információs rendszerén keresztül
(televízió képújság) köteles minimum 48 órán keresztül közzétenni.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE
A Társaságot Ózd Város Önkormányzata alapította és egyszemélyes Társaságként működik.
Mindezek alapján a taggyűlés jogköre az alapítót illeti meg. Az alapítót az önkormányzati
törvény alapján a Képviselő-testület, a Képviselő-testületet a Polgármester képviseli.
Ügyvezető
A Társaságnál egy ügyvezető-főszerkesztő van, az ügyvezető-főszerkesztőt az alapító
határozott időtartamra bízza meg. Az ügyvezető-főszerkesztő cégjegyzési jogosultsága
önálló. Az ügyvezető-főszerkesztő a Társasággal munkaviszonyban, vagy megbízási
jogviszonyban állhat. A munkaviszony vagy megbízási jogviszony létesítésének, a díjazás
megállapításának, a munkaviszony és a megbízási jogviszony megszüntetésének joga Ózd
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Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd
Város Polgármestere gyakorolja.
Felügyelő Bizottság
Az alapító határozott időtartamra három tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre. A
Felügyelő Bizottság az általa megállapított és az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint
működik. A Felügyelő Bizottságot az elnök képviseli és az elnök felelős az FB működéséért,
a működés feltételeinek biztosításáért.
Könyvvizsgáló
A Társaságnál könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre szól.
Az újabb megbízatás pályázati rendszerben történik.
A Társaság feladata
a)

b)

A Társaság feladata elsősorban a közhasznú tevékenység keretében Ózd
város lakossága és a vonzáskörzetben élők számára közszolgálati,
szolgáltató és szórakoztató, valamint közcélú műsorok és információk
szolgáltatása az elektronikus és a nyomtatott sajtó eszközeivel.
A gazdálkodásban elsődleges meghatározó az Önkormányzat működési
támogatása, melyre vonatkozóan minden költségvetési évben külön
Támogatási szerződés kerül megkötésre.

Hatáskörök
Az alapító hatásköre
a) Az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeiről.
b) A mérleg megállapítása.
c) A törzstőke felemelése és leszállítása.
d) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése.
e) Az ügyvezető-főszerkesztő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a
munkáltatói jogok gyakorlása.
f) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának
megállapítása.
g) A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
h) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább
egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével
vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. §. B. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi
szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik.
i) Az ügyvezető-főszerkesztő és a Felügyelő Bizottság tagjai ellen kártérítési igény
érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető-főszerkesztő ellen indított perekben a
Társaság képviseletéről.
j) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.
k) A Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és
szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve
működő társaságba tagként való belépésről történő döntés.
l) Az Alapító okirat módosítása.
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m) Mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos
hatáskörébe utal.
A Felügyelő Bizottság hatásköre
a) Megvizsgálja az alapító elé terjesztett valamennyi jelentést, azokat írásban véleményezi.
b) Megvizsgálta és véleményezi a mérleget, az eredmény-kimutatást és közhasznúsági
jelentést, e nélkül ezekről az alapító érvényesen nem dönthet.
c) Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
d) A Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet.
e) A Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
f) Képviseli a Társaságot az ügyvezetővel szemben indított perekben, továbbá az
ügyvezetővel kötendő szerződéseknél, ide nem értve az ügyvezetővel kötött munkaszerződést.
g) Jogosult az alapítónak észrevételt, illetve javaslatot tenni.
h) Köteles az alapító döntését kérni, ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételiről
kötött szerződés megszegését észleli.
A könyvvizsgáló hatásköre
a) Az ügyvezető által az alapító elé terjesztett javaslatok felülvizsgálata.
b) A Társaság mérlegének felülvizsgálata és a vizsgálat eredményéről az alapító tájékoztatása.
c) A Társaság működéséhez szükséges szabályzatok véleményezése.
d) A könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenysége keretében jogosult a Társaság számvitelét,
iratait, pénztárát bármikor megtekinteni, az ügyvezető pedig köteles az ellenőrzéshez
szükséges minden okmányt a könyvvizsgálónak bemutatni, részére megfelelő tájékoztatást
adni.
e) A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a vagyonkimutatást és vizsgálatának eredményéről
az alapítót tájékoztatni.
f) A könyvvizsgáló köteles az alapító döntését kérni, ha azt a Társaság érdeke megkívánja,
illetve ha ezt az ügyvezető elmulasztja.
Az ügyvezető-főszerkesztő hatásköre
a) Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben bíróságok és hatóságok előtt.
b) A Társaság viszonyaiban bekövetkezett változások bejelentése a Cégbíróságon, illetve
más hatóságoknál.
c) A Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészíttetése, ezek véleményeztetése a
Felügyeli Bizottsággal és a könyvvizsgálóval, majd ezután ezek alapító elé terjesztése.
d) A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság dolgozói felett azzal, hogy a
szerkesztőségi területhez tartozó dolgozókkal kapcsolatban a főszerkesztő delegált
munkáltatói jogokat gyakorol, az SZMSZ-ben rögzítettek szerint.
e) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, ennek
véleményeztetése a Felügyelő Bizottsággal és a könyvvizsgálóval, majd az alapító elé
terjesztése.
f) A Társaság gazdálkodásával, pénzügyi tevékenységével kapcsolatos szabályzatok
elkészítése.
g) Megállapítja a hirdetési tarifákat, dönt a kedvezmények mértékéről. A hirdetési
tarifákba be nem sorolható esetekben elbírálásra jogosult.
h) Kapcsolatot tart a Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatósággal, az Antenna Hungária Rt.-vel s az egyéb szakmai
szervezettekkel és hatóságokkal.
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i) Megtartja és megtartatja a média és sajtótörvény előírásait, a munkarendre és
munkafegyelemre vonatkozó előírásokat, valamint a hatáskörét érintő belső
utasításokat és szabályzatokat.
j) Az alapítói döntés tervezeteket előzetesen írásban véleményezi.
k) Feladata a Társaság küldő gazdasági és társadalmi kapcsolatainak kiépítése,
folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a Társaság üzlet kapcsolatainak bővítésére.
l) Az ügyvezető-főszerkesztő egyszemélyben felelős a Társaság gazdálkodásáért, így
különösen:
● feladata a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatok, a
mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés, adóbevallás, vagyonkimutatás, a Társaság
éves gazdasági tervének elkészítése, illetve elkészíttetése a gazdasági vezetővel,
● felelős a munkaügyi, személyzeti és számviteli feladatatok elvégeztetéséért, a
Társaság pénzügyi bizonylatainak, üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséért, a
vonatkozó rendeletek betartásáért és betartatásáért, annak ellenőrzéséért,
● elkészíti vagy elkészítteti az alapító részére a szükséges kimutatásokat, statisztikai
adatokat,
● ellenőrzi a költségelszámolások tartalmi és összegszerű valódiságát, a számviteli
rend, és az alapjául szolgáló bizonylati rendszer betartását, betarttatását,
● jóváhagyja a Társaság működéséhez szükséges szabályzatokat.
m) A Társaság fő tevékenységébe tartozó televíziós műsorkészítés és lapkiadás szakmai
irányítását vezető munkavállalóként ügyvezető-főszerkesztő látja el, aki teljes
jogkörrel vezeti a szerkesztőséget. Ezen tevékenysége kiterjed a szerkesztőséghez,
mint szervezeti egységhez nem tartozó munkatársak minden olyan tevékenységére is,
amely a szerkesztőségi feladatok komplex ellátásához kapcsolódik. Az Ügyvezetőfőszerkesztő szakmai feladatainak teljes körű ellátását garantáló jogosítványokkal
rendelkezik. Ezek különösen:
 teljes jogkörrel irányítja a szerkesztőségi terület szakmai tevékenységét – műsorés lapstruktúra meghatározásától, annak változásaitól kezdve a szakmai normák
meghatározásán át azok teljesítésnek értékeléséig;
 teljes kompetenciájába tartozik a szerkesztőségi területen a munkaszervezet
kialakítása, annak működtetése, a feladatok meghatározása, a munkamegosztás
kialakítása;
 dönt a teljesítmények értékelésének rendjében, a bérek meghatározásában, az
ösztönzőrendszer kialakításában és működtetésében – a társaság gazdálkodási
rendjében, a költségvetésében hosszabb távon előre meghatározott kereteken
belül;
Kialakítja, folyamatosan fejleszti, jóváhagyja a televízió műsorstruktúráját, valamint a
Társaság által kiadott városi újság tartalmi struktúráját.
Kapcsolatot tart a szerkesztőségi tevékenységhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel.
Megtartja és megtartatja a média és sajtótörvény előírásait, a munkarendre és
munkafegyelemre vonatkozó előírásokat, valamint a hatáskörét érintő belső
utasításokat és szabályzatokat.
Kialakítja, szervezi és továbbfejleszti a Társaság szerkesztőségi tevékenységének
működéséhez szükséges információs rendszert.
Feladata a szerkesztőségi terület külső kapcsolatainak kiépítése, folyamatos bővítése,
különös tekintettel a szerkesztőség hatékony működését szolgáló információs rendszer
fejlesztésére.
Egyszemélyben látja el a sajtójogi felelősi teendőket.
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A Társaság vezető beosztású alkalmazottai
a) Szerkesztőségvezető
b) Gyártás- és műszaki vezető

Szerkesztőségvezető
a) A főszerkesztő által kialakított, meghatározott szerkesztőségi munkarend és általános
szakmai normarendszer szerint irányítja, szervezi, koordinálja a szerkesztőség napi
tevékenységét.
b) A napi televíziós hírműsor és az újság felelős szerkesztőjeként működik, ebben a
tevékenységében utasíthatja a közreműködő, teljes vagy részmunkaidejükben
szerkesztőségi feladatokat ellátó munkatársakat.
c) A szerkesztőségi információs rendszer csatornáin beérkező információkat értékeli,
szelektálja, ezek alapján dönt azok feldolgozási módjáról (napi híradó, háttérműsor,
újság, városi honlap stb.).
d) A napi feladatok szervezőjeként leosztja a munkát, folyamatosan felügyeli annak
elvégzését. Az anyagok feldolgozásával, elkészítésével kapcsolatban szükség szerint
konzultál az egyes munkatársakkal, a háttérműsorok szerkesztőivel, illetve az újság
rovatainak felelőseivel.
e) Gondoskodik a szerkesztőségi munka tervezéséről – a heti és napi műsortervek,
valamint a laptervek előre meghatározott rend szerinti elkészültéről, valamint azok
folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról.
f) Felügyeli és gondozza a belső archiválási rendszert, megszervezi annak naprakész
vezetését.
g) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a műszaki terület munkatársaival,
illetve a gyártásvezetővel – részben a műsorkészítés, részben az adáslebonyolítás
folyamatának zavartalansága érdekében.
h) Vezeti, és az ORTT számára továbbítja az előírt statisztikai adatokat.
Gyártás- és műszaki vezető
a) Előkészíti a saját gyártású televíziós felvételeket és irányítja ezek elkészítését.
b) Elkészíti és felügyeli az operatőrök, vágók, adáslebonyolítók munkabeosztását –
ebben a tevékenységében folyamatosan együttműködve a szerkesztőségvezetővel.
c) Szakmailag felügyeli az operatőrök, vágók és adáslebonyolítók munkáját.
d) Felel az ORTT-s archiválási rendszer működtetéséért.
e) Felel a Társaság működéséhez, tevékenységéhez szükséges műszaki berendezések
műszaki állapotának szinten tartásáért, ezen belül a karbantartások és javítások
szakszerű elvégzéséért vagy elvégeztetéséért.
f) Évente javaslatot dolgoz ki a műszaki fejlesztésekre, technikai korszerűsítésekre
vonatkozóan.
Egyéb alkalmazottak
A Társaság feladataihoz mérten kerül sor az egyéb alkalmazottak foglalkoztatására.
Feladataikat, hatáskörüket, felelősségüket munkaköri leírásuk tartalmazza.
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE
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A Társaság működése az Alapító Okiratban rögzítettek szerint történik.
Képviseleti jog gyakorlása
A Társaság cégjegyzésére, képviseletére az Alapító Okiratban rögzített szabályok az
irányadók. Attól eltérően a Társaság képviseleti joggal nem rendelkező dolgozója kizárólag
valamely képviseleti joggal rendelkező vezető írásbeli meghatalmazása alapján, az abban
meghatározott ügyben és mértékben képviselheti a Társaságot.
A Társaság nevében és képviseletében kizárólag az ügyvezető-főszerkesztő adhat szóbeli
vagy írásbeli tájékoztatást a sajtónak, más hírközlő- és egyéb szerveknek.
Utasítási jogkör szabályozása
A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető-főszerkesztő
gyakorolja, az SZMSZ-ben foglalt eltérésekkel.

Aláírási jog gyakorlása
A Társaság bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására az ügyvezető-főszerkesztő
jogosult.
A beruházási szerződések és az azok alapján történő kifizetések, átutalások teljesítéséhez
minden esetben szükséges az ügyvezető-főszerkesztő aláírása.
Az ügyvezető-főszerkesztő aláírása szükséges a mérlegbeszámolóra, adóbevallásokra,
pénzügyi jelentésekre, adminisztrációs belső szabályzatokra, tárgyi eszközök beszerzésére
vonatkozó szerződésekhez.
Kiadmányozási jog gyakorlása
-

a Társaság egészét érintő hivatalos leveleket az ügyvezető-főszerkesztő,
valamilyen szakmai terület kapcsolatrendszerében íródott levelek az adott
terület vezetője vagy az ügyvezető-főszerkesztő írhatja alá. Ettől eltérni az
ügyvezető- főszerkesztő engedélyével lehet, az adott terület vezető
beosztású alkalmazottainak aláírásával.

Bélyegző használatának rendje
Cégszerű aláíráshoz a Társaság cégbélyegzőjének lenyomatát kell alkalmazni. Cégbélyegző
az a bélyegző, mely az
ÓZDI KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
3600 Ózd, Brassói út 2.
felirattal van ellátva.
Cégbélyegzőt kizárólag az ügyvezető, illetve az általa megbízott dolgozók használhatnak. A
Társaság adószámmal és OTP számlaszámmal ellátott bélyegzőjét a gazdasági ügyintéző
használja. Mindkét bélyegzőt a Társaság páncélszekrényében kell tartani, melyhez kulcsa az
ügyvezetőnek és a gazdasági ügyintézőnek van.
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A használatra átvett bélyegzőt mindig olyan körülmények között kell tartani, hogy illetéktelen
hozzá ne férhessen. Ha valamely dolgozó a reá bízott bélyegzőt elveszíti, az ügyvezetőfőszerkesztőnek azt haladéktalanul köteles jelenteni, aki köteles az érintett dolgozó
felelősségét megvizsgálni. A felelősség megállapításától függetlenül az ügyvezetőfőszerkesztő köteles a bélyegző hivatalos megsemmisítési eljárását lefolytatni.
A használatban tönkrement, meghibásodott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt az ügyvezető és
a gazdaságvezető jelenlétében meg kell semmisíteni, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.
SZABÁLYZATOK
A Társaság feladat ellátásának, gazdálkodásának szervezett, hatékony és a hatályos
törvényekkel, jogszabályokkal összhangban történő végzése érdekében az egyes területekre
vonatkozóan az SZMSZ-en kívül az alábbi szabályzatokat kell elkészíteni:
 számviteli politika,
 selejtezési szabályzat,
 leltározási szabályzat,
 pénzkezelési szabályzat,
 munkavédelmi szabályzat,
 tűzvédelmi szabályzat,
 egyéb szabályzatok, amelyek a Társaság működéséhez szükségesek.
Ózd, 2011. június 23.

Bukovinszky Zsolt
ügyvezető-főszerkesztő

SZERVEZETI ÁBRA
ÓZDI KOMMUNIKÁCIÓS
NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ←

↓

→ KÖNYVVIZSGÁLÓ

ÜGYVEZETŐ-FŐSZERKESZTŐ
↓
SZERKESZTŐSÉGVEZETŐ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

SZERKESZTŐK
TÖRD.SZERK.
PÉNZTÁROS,
MŰSORVEZETŐK FOTÓRIPORTER SZERK.TITKÁR

↓
GYÁRTÁS- ÉS
MŰSZAKI VEZETŐ
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↓
OPERATŐRÖK
VÁGÓK
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A 8.)-17.) napirendek tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát külön
jegyzőkönyv tartalmazza.
18.) napirend
Javaslat az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére
Vitális István elmondja, mind a 18.) mind a 19.) napirend előterjesztése arról szól, hogy
az önkormányzat névértéken értékesíti üzletrészét a társaság többi tagjának. Ezen döntés
rövid indoklását ismerteti. A Várkonyi Ipari Park területén lévő ingatlanon, amely egy
lápos terület, történt volna a beruházás. Ezen terület infrastrukturális fejlesztésére az
önkormányzat pályázatot nyújtott be, a kivitelező cég pedig megvásárolta volna a területet
40-40 millió Ft összegért. Időközben a Kft. más területre adott be igényt, mivel úgy vélte,
ezt a területet neki nem éri meg rendbe hozni, így az önkormányzat elnyert pályázata
okafogyottá vált, hisz az a konkrét területre szólt, az irányító hatóság pedig nem járult
hozzá, hogy más területen hajtsák végre a beruházást. Az önkormányzat nem azért lépett
vissza, mert meg akarta akadályozni a beruházások megvalósulását, hanem a partner
módosította meg korábbi elképzelését a területet illetően. Ennek következtében a Norda
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség elállt a támogatás odaítéléséről
szóló döntéstől, így sajnos ezek a beruházások egyenlőre nem fognak megvalósulni. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindkét előterjesztést elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
181/KH/2011.(VI.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.

Az Ózdi Csőgyártó Kft. (székhely: Budapest I. ker., Donáti u. 49., telephely: Ózd,
9259/4 hrsz) projektje az ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázatot kiíró, a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
hivatalos tájékoztatása alapján nem nyert pályázati támogatást, ezért az
Önkormányzat társaságban való részvétele okafogyottá vált.
Az Ózd Város Önkormányzata és az InProm Ingatlanfejlesztő és Projekt Manager
Kft., a START AUTÓ Kft., valamint a KAPILLAAR OÜ között 2010. február 8án kötött Megállapodás 7. pontja alapján az Önkormányzat névértéken, 320.000
Ft-on, azaz Háromszázhúszezer forinton értékesíti az Ózdi Csőgyártó Kft-ben
meglévő 16 %-os üzletrészét a társaság tagjai részére.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi
szerződés aláírására.
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Felelős: üzletrész adásvételi szerződés előkészítéséért: PH Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
szerződés aláírásáért: polgármester
Határidő: 2011. július 31.
-.-.19.) napirend
Javaslat az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. önkormányzati üzletrész
értékesítésére
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
182/KH/2011.(VI.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. önkormányzati üzletrész értékesítése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1. Az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest I. ker., Donáti u.
49., telephely: Ózd, 9259/3 hrsz) projektje az ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázati
támogatással nem valósítható meg az önkormányzati visszalépés miatt, ezért az
Önkormányzat társaságban való részvétele okafogyottá vált.
Az Ózd Város Önkormányzata és az InProm Ingatlanfejlesztő és Projekt Manager
Kft., a START AUTÓ Kft., valamint az ALBATHERM Kft. között 2010. február 8án kötött Megállapodás 7. pontja alapján az Önkormányzat névértéken, 320.000 Ft-on,
azaz Háromszázhúszezer forinton értékesíti az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
Kft-ben meglévő 16 %-os üzletrészét a társaság tagjai részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős:

az üzletrész adásvételi szerződés előkészítéséért:
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért:
Polgármester
Határidő: 2011. július 31.
-.-.-
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20.) napirend
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állásra kiírt
pályázat elbírálására
Fürjes Pál ismerteti, az érintett személy hozzájárult a nyílt ülés tartásához. Kéri Tóth Pált,
nyilatkozzon személyes érintettségéről.
Tóth Pál bejelenti érintettségét, a szavazásban részt kíván venni.
Fazekas Zoltán elmondja, az eseti bizottság elvégezte feladatát. Értékelte a beérkezett
pályázatot, meghallgatta a pályázót Tóth Pál úr személyében. Megállapította, hogy a jelölt
alkalmas a feladat betöltésére, eddigi tapasztalata, végzettsége, képzettsége alkalmassá
teszi a feladatra, ezért a bizottság Tóth Pált javasolja a Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény intézményvezetői posztjára. Intézményvezetői illetményét bruttó
400.000,-Ft/hó összegben javasolja megállapítani.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a
javaslatban foglaltakat.
Kisgergely András mint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság titkára
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

183/KH/2011. (VI.21.) határozat
Tárgy: A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/KH/2011.(III.22.)
határozatában a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
intézményvezetői állásának 2011. július 01-től 2016. június 30-ig történő
betöltésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2.)

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. § alapján
Tóth Pált
(a.n.: Kutacs Sarolta, lakcíme: 3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.)
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bízza meg a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
intézményvezetői feladatainak ellátásával, határozott időtartamra, 2011. július
1-től 2016. június 30-ig.
Az intézményvezető illetményét bruttó 400.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés módosítására és
aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
3.)

A 2.) pontban hozott döntés értelmében gondoskodni kell a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapító okiratának módosításáról.

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2011. július havi képviselő-testületi ülés
-.-.21.) napirend
Javaslat a Városközponti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői megbízására
Obbágy Csaba elmondja, a Városközponti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője,
Fónagy Ágnes 2011. december 28-tól nyugállományba vonul. 2011. augusztus 29-től
mentesül a munkavégzés alól, ezért az intézményvezetői feladatok ellátására pályázati
felhívás került közzétételre. Az óvodavezetői állásra egyedüli pályázóként Juhász
Tamásné az óvoda jelenlegi vezető helyettese nyújtott be pályázatot. A pályázó a
szakalkalmazottak 100 %-os támogatottságát élvezi, a szülői szervezet és a pedagógus
szakszervezet is támogatja kinevezetését. Felsőfokú óvónői végzettséggel rendelkezik, 11
éves szakmai gyakorlata van, pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Külső szakértő is
javasolja a jelölt kinevezését. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság meghallgatta a
pályázót, pályázata tartalmilag, formailag színvonalas, a feltett kérdésekre megfelelő
választ adott. A Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat „A” változatát, a
kinevezett vezető alapilletményét 168.600 Ft-ban javasolja megállapítani. A vezetői
pótlék, amely feladathoz és az intézmény nagyságrendjéhez kötött, jelenleg 90.000,- Ft,
ennek odaítélése polgármesteri hatáskör, javasolják polgármester úrnak, hogy ezt az
illetményösszeget állapítsa meg az újonnan kinevezett vezető részére.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatával kapcsolatban.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
184/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: Városközponti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői megbízása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdés, ugyanezen törvény közoktatási
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intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4)
és (16) bekezdései, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.
8.) MKM rendelet 12-14. § előírásai alapján elkészített előterjesztést megtárgyalta, és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás alapján Juhász Tamásnét (szül.:
Kovács Csilla, Ózd, 1969. 07. 28., an.: Freczkó Margit, lakcíme: 3600 Ózd, Zrínyi út
74.) bízza meg 2011. augusztus 29-től 2016. augusztus 15-ig a Városközponti
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Alapilletményét 168.600 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Határidő:
2011. augusztus 28.
-.-.22.) napirend
Javaslat pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás
megszervezéséhez
Fazekas Zoltán összefoglalót ad arról, hogy az új törvénynek megfelelően hogyan került
kialakításra a hosszú és rövid távú közfoglalkoztatás. A törvény megjelenése után azonnal
megkezdte a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya, illetve a foglalkoztatást végző
intézmények a felkészülést. Ennek köszönhetően már februárban 241 fő vett részt
közmunkában, amely 4 órás rövid időtartamú közfoglalkoztatást jelentett. Márciusban
belépett a 8 órás közfoglalkoztatás is, így már közel 600 fő vett részt a közmunka
programban. Áprilisban 681 fő, májusban pedig már 721 fő vehetett részt 6-8 órás
közfoglalkoztatásban. Ebben az évben értékteremtő programok megvalósítására irányult a
közfoglalkoztatás. A „Munka+tanulás” program keretében befejeződött Hódoscsépányon
a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők felújítása, valamint a Velence-telepen három
önkormányzati bérlakás került felújításra. Befejeződött a Damjanich úti felnőtt háziorvosi
rendelő felújítása, megkezdődött az Alkotmány úti védőnői tanácsadó felújítása, tervbe
van véve a gyermek fogászati rendelő kialakítása is. Szeptembertől lehetőség nyílik
hosszú időtartamú 6-8 órás időkeretben történő foglalkoztatásra három, illetve öt hónapos
időtartamban. A pályázatok végrehajtása átalakulás alatt van, mivel július 1-től a
közfoglalkoztatás átkerül a Belügyminisztérium hatáskörébe, így várhatóan ők fogják az
új pályázatokat kiírni, de a most elfogadott határozati javaslat szerint a pályázat
megjelenésekor azonnal beadásra kerülhet. 170 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség, az
ehhez szükséges önerő biztosítását is tartalmazza a határozati javaslat.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindkét határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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Kisgergely András: az elmúlt félév tapasztalatait leszűrve elmondható, hogy elég
nehézkesen indult a közfoglalkoztatás. Az év elején sokkal kevesebben tudtak dolgozni,
azonban örvendetes, hogy mostanra emelkedett a létszám, a Kormány rájött arra, hogy
ezen változtatni kell. Eddig a 4 órás foglalkoztatás volt a döntő, amely azonban a
foglalkoztatottaknak nem biztosította a kellő megélhetését. Jelenleg már egyre több a hat
és a nyolc órás foglalkoztatás is. Sajnos sokan a közfoglalkoztatottak közül még a 4 órát
sem dolgozzák le becsületesen. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezen változtatni, hisz
irritálja a becsületesen dolgozókat. Mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál véleménye szerint is sokkal nagyobb összegű alapot kellett volna képezni
ahhoz, hogy az indokolt 8 órás közfoglalkoztatás feltételeit meg tudják teremteni.
Örvendetes viszont, hogy a második félévben növelt számmal és növelt támogatási
összeggel van lehetőség részt venni a programokban. Vissza kell vezetni az embereket a
munka világába.
Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
185/KH/2011. (VI. 21.) Határozat

Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében pályázat benyújtásának és
önerő biztosításának támogatása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Határozat 1. mellékletében szereplő
foglalkoztatók pályázatot nyújtsanak be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ózdi Munkaügyi
Kirendeltségéhez.
Felelős: a pályázó intézmény, szervezet vezetője
Határidő:
a) a pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.
b) a pályázat megvalósításának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2012. január 31.
2. A Képviselő-testület Ózd város 2011. évi költségvetésében a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás bővítése érdekében biztosítja az önerőt a közfoglalkoztatottak
munkabérének és járulékainak 10%-a erejéig, de legfeljebb 3 M Ft, azaz három millió
forint összegig a Társadalom- és Szociálpolitikai juttatások előirányzatából történő
átcsoportosításával.
Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:
a) a módosított előirányzat átvezetésének határideje: Ózd város 2011. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
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b) az önerő utalásának határideje: folyamatos
3. A Képviselő-testület Ózd város 2011. évi költségvetésében 1,5 M Ft-ot, azaz egymillió
ötszázezer Ft-ot biztosít a 2011. december és 2012. január hónapokban megvalósuló
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre a Társadalom- és
Szociálpolitikai juttatások előirányzatából történő átcsoportosításával az önkormányzat
által fenntartott intézmények és a Közterület-felügyelet részére.
Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:
a) az önerő előirányzata érvényesítésének határideje: Ózd város 2011. évi
költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet módosítása
b) az önerő utalásának határideje: 2012. február 28
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak a II. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
186/KH/2011. (VI. 21.) Határozat
Tárgy: Önerő biztosítása rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Ózd város 2011. évi költségvetésében 1,4 M Ft-ot, azaz egymillió
négyszázezer Ft-ot biztosít a 2011. december és 2012. január hónapokban megvalósuló
rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre a Társadalom- és
Szociálpolitikai juttatások előirányzatából történő átcsoportosításával.
Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:
a) az önerő előirányzata érvényesítésének határideje: Ózd város 2011. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
c) az önerő utalásának határideje: 2012. február 28.
--.-.-
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
23.) napirend
Javaslat kezdeményezés benyújtására új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló
pályázat kiírása érdekében
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést, és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Bélteczki János elmondja, az a cég amely egy hálózat tagjaként üzemeltette a
gyógyszertárat, tönkrement. Bár a város lakosságának ellátottsága indokolná, a
gyógyszertár nem működhet tovább a régi feltételekkel. A gyógyszertár szakszemélyzete
a személyi jogon járó üzemeltetési jogot, ami a gyógyszerészeket megilleti, szeretné
kihasználni, ehhez kérik az önkormányzat segítségét. A törvényi előírások miatt ez csak
korlátozott segítség, hisz ilyen jellegű működési engedélyt csak a szakhatóság adhat ki, az
önkormányzat csak kezdeményezheti a pályázat kiírását. 90 napos procedúráról van szó,
ennek elindítását teszik lehetővé jelenlegi döntésükkel, és reménykednek abban, hogy
ugyanezzel a személyzettel tovább tud működni a gyógyszertár. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza

187/KH/2011. (VI. 21.) Határozat
Tárgy: Kezdeményezés benyújtása új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
irányuló pályázat kiírása érdekében
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló
pályázat kiírását az Ózd Újváros téri településrész vonatkozásában.
Felelős: a kezdeményezés benyújtásáért a PH Szociális és Egészségügyi Osztály
vezetője
Határidő: azonnal
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezdeményezés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.24.) napirend
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza

188/KH/2011.(VI.21.) határozat
Tárgy: Alapítvány támogatásának jóváhagyása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítvány lakóterületi és általános tartalékból
történő támogatását.
Bolyokért Alapítvány (dr. Mészáros Miklós – területi képviselő)
Bolyokért Alapítvány (Tóth Pál – területi képviselő)
Bolyokért Alapítvány (Fürjes Pál – polgármester)

200.000 Ft
80.000 Ft
220.000 Ft

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.-

25.) napirend
Javaslat a közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési évben/tanévben indítható
óvodai csoportok/tanuló- és napközis csoportok számának engedélyezésére
Obbágy Csaba ismerteti, a közoktatási törvény határozza meg azt a feladatot, hogy a
fenntartónak minden évben meg kell állapítani az indítható iskolai tanulócsoportok,
napközis csoportok számát, illetőleg engedélyezze a legmagasabb létszámtól való eltérést.
Röviden ismerteti a 2011/2012-es tanévben történő változásokat. Az óvodai csoportok
száma jelenlegihez képest hárommal növekszik, hisz a csernelyi, illetve domaházi
tagóvoda az Alkotmány úti óvodához lesz csatolva. Az iskoláknál a legjelentősebb
változás, hogy a Bem úti iskola egyházi fenntartásba kerül, II. János Pál néven folytatja
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tovább működését. 424 tanulóval csökken a létszám, ez 23 osztály, és négy napközis
csoport csökkenést jelent. Az Árpád Vezér ÁMK-hoz Csernely Község
Önkormányzatával történt együttműködés megkötéseként 46 fő iskolai létszám érkezik, ez
a létszám viszont csak 24 fővel növeli az iskola létszámát, l napközis csoporttal
kevesebbet kívánnak indítani. A Petőfi Úti Általános Iskolában 27 fős csökkenés
mutatkozik, ezért egy tanuló csoport csökkentést javasolnak. A középiskolai csoportok
számához nem nyúlnak. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vitális István ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésen tárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra
javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: A közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési évben/tanévben indítható
óvodai csoportok/tanuló- és napközis csoportok számának engedélyezésére
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c.) pontja, továbbá ugyanezen törvény 3. számú
melléklete I. és II. Rész 7. és 8. pontjainak előírásai szerint a fenti előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.
1.1. A Képviselő-testület Ózd város óvodáiban a 2011/2012-es nevelési évben indítható
csoportok számát jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
1.2. A Képviselő-testület túljelentkezés esetén a legmagasabb gyermeklétszám
törvényben szabályozott mértékben történő emelését valamennyi óvodában
engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Intézményvezetők
2011. augusztus 31.

2.
2.1. Képviselő-testület Ózd város általános iskoláiban a 2011/2012-es tanévben
indítható tanulócsoportok és napközis csoportok számát jelen határozat 2.
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2.2. A Képviselő-testület túljelentkezés esetén a legmagasabb tanulólétszám
törvényben szabályozott mértékben történő emelését valamennyi általános
iskolában engedélyezi.
Felelős:

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Intézményvezetők
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Határidő:

2011. augusztus 31.

3. A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában 17
tanulócsoport, az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Szakképző Iskolájában
12 tanulócsoport indítását jóváhagyja, a legmagasabb tanulólétszám túllépését
túljelentkezés esetén a törvényben szabályozott mértékben engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Intézményvezetők
2011. augusztus 31.

4. A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok és létszámkeretek szükséges
mértékben történő módosítását az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
közreműködésével elrendeli.
Felelős:

Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
2011. augusztus 31.
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189/KH/2011. (VI. 21.) határozat 1. melléklete

Ózd város óvodáiban 2011/2012-es nevelési évben indítható óvodai csoportok száma
2010/2011 (2010. októberi statisztika alapján)

Intézmény
Alkotmány Úti Összev. Óvoda
1. Alkotmány Úti Óvoda
2. Csernelyi Tagóvoda
3. Domaházi Tagóvoda
4. Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Apáczai Ált. Iskola és Óvoda
5. Virág Úti Óvoda
Béke Telepi Óvodák
6. Újváros Téri Óvoda
7. Árpád Vezér Úti Tagóvoda
Csépány-Somsály ÁMK
8. Csépányi Úti Óvoda
9. Somsály Úti Tagóvoda
Petőfi Sándor Ált. Isk. és
Óvoda
10. Petőfi Úti Óvoda
11. Damjanich Úti Tagóvoda
12. Sajónémeti Tagóvoda
Sajóvárkonyi ÁMK
13. Tétény Úti Óvoda
14. Mekcsey Úti Tagóvoda
15. Bánszállási Tagóvoda
Városközponti Napk. Óvoda
16. Katona J. Úti Óvoda
17. Nemzetőr Úti Tagóvoda
Óvodák összesen:

Gyerekek
száma

Csoportok
száma

1 csop-ra
jutó
gyermekek sz.

92

4

23,0

73
83
83
332
219
113
106
80
26

3
3
3
13
9
4
4
3
1

167
94
51
22
165
77
60
28
257
104
153
1275

Férőhely

Feltöltöttség

2011/2012 (2011 május 15-i bekért adatok alapján)
Indítandó 1 csop-ra
Feltöltöttcsoporjutó
tok
gyermeség
száma
kek sz.

Új jelentkező
gyermek

Ebből
kötelezően
felveendő

Újrajelentkező
gyermek

Várható
összlétszám

77
34
10
15
18
14
14
81
49
32
21
14
7

164
58
22
27
57
48
48
252
174
78
78
59
19

252
105
32
38
77
90
90
320
210
110
107
81
26

10
4
1
2
3
3
3
13
9
4
4
3
1

25,2
26,3
32,0
19,0
25,7
30
30,0
24,6
23,3
27,5
26,8
27,0
26,0

103,3%
105,0%
103,2%
88,4%
110,0%
120,0%
120,0%
104,9%
102,4%
110,0%
107,0%
108,0%
104,0%

8
0
0
0
8
0
0
15
3
12
3
3
0

Várólista

24,3
27,7
27,7
25,5
24,3
28,3
26,5
26,7
26,0

100
31
43
70
75
75
305
205
100
100
75
25

104,3%
110,7%
110,7%
108,9%
106,8%
113,0%
106,0%
106,7%
104,0%

97
44
10
15
28
33
33
102
58
44
42
28
14

7

23,9

175

95,4%

75

61

115

178

7

25,4

101,7%

5

4
2
1
6
3
2
1
10
4
6
50

23,5
25,5
22,0
27,5
25,7
30,0
28,0
25,7
26,0
25,5
25,5

100
50
25
145
70
50
25
250
100
150
1220

94,0%
102,0%
88,0%
113,8%
110,0%
120,0%
112,0%
102,8%
104,0%
102,0%
104,5%

36
32
7
49
29
11
9
130
65
65
528

32
22
7
43
23
11
9
43
34
9
340

68
32
15
107
51
37
19
190
72
118
954

102
54
22
168
80
60
28
263
104
159
1378

4
2
1
6
3
2
1
10
4
6
53

25,5
27,0
22,0
28,0
26,7
30,0
28,0
26,3
26,0
26,5
26,0

102,0%
108,0%
88,0%
115,9%
114,3%
120,0%
112,0%
105,2%
104,0%
106,0%
106,5%

5
0
0
1
1
0
0
51
33
18
83

Összes férőhely Csernellyel és Domaházával együtt:

1294

92,0%
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Ózd város általános iskoláiban 2011/2012-es tanévben indítható tanuló- és napközis csoportok száma
2010/2011
(2010. októberi statisztika alapján)
Intézmény

Tanuló
Tanulók
csoportok
száma
száma

1 csop-ra
Napközis
jutó
csoportok
tanulók
száma
száma

2011/2012 (2011 május 15-i bekért adatok alapján)
Leendő
elsősök
száma

Várható
tanuló
létszám

Indítható
csoportok
száma

1 csop-ra
jutó
tanulók
száma

Indítható
napközis
csoportok
száma

Apáczai Csere János Általános Iskola

255

11

23,2

2

26

241

11

21,9

2

Árpád Vezér ÁMK Általános Iskola

346

18

19,2

8

37

370

18

20,6

7

Bem Úti Általános Iskola

433

23

18,8

4

0

0

0

0,0

0

Bolyky Tamás Általános Iskola

509

19

26,8

5

68

523

19

27,5

5

Csépány-Somsály ÁMK Általános Iskola

198

8

24,8

1

19

200

8

25,0

1

Petőfi Sándor Általános Iskola

362

17

21,3

2

41

335

16

20,9

2

Sajóvárkonyi ÁMK Általános Iskola

406

20

20,3

3

55

415

19

21,8

4

Újváros Téri Általános Iskola

504

19

26,5

5

59

504

19

26,5

5

Vasvár Úti Általános Iskola

740

28

26,4

9

93

734

28

26,2

9

Iskolák összesen:

3753

163

23,0

39

398

3322

138

24,1

35
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26.) napirend
Javaslat az Ózd, Petőfi úti oktatási-, nevelési intézmények fűtéskorszerűsítéséhez
benyújtandó KEOP-2011-4.2.0/B pályázat előkészítésére
Vitális István elmondja, 2010-ben az előző testület döntött arról, hogy megvizsgálja a
földgáz kiváltás lehetőségét a Petőfi úti oktatási intézményeknél. Készült egy tanulmány,
amely feltárta, hogy az intézmények fűtése gazdaságtalan, hosszú gyári vezetéken érkezik
a földgáz, közben igen jelentős hő veszteség keletkezik. A tanulmány biomassza alapú
fűtésrendszer kialakítására tett javaslatot. A jelenlegi előterjesztés arról szól, hatalmazzák
fel a polgármestert a pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, illetve
műszaki és üzemeltetési koncepció elkészítésére, a pályázat benyújtására. A határozati
javaslat 2. pontjához a következő módosító javaslatot teszi „…..a kötvény kibocsátásából
származó elkülönített tartalék keret terhére, mely költségek közül 3,75 M Ft sikeres
pályázat esetén a pályázat terhére elszámolható.” A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szintén elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az
javaslattal kapcsolatban.

elhangzott módosítással együtt a határozati

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
190/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: Az Ózd, Petőfi úti oktatási-, nevelési intézmények fűtéskorszerűsítéséhez
benyújtandó KEOP-2011-4.2.0/B pályázat előkészítése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda (3600 Ózd,
Petőfi Sándor út 20.) továbbá a Bolyai Farkas Szakképző Iskola (3600 Ózd, Bolyki
főút 2.) Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi
biomassza illetve megújuló energia fűtéssel történő kiváltása érdekében pályázatot
nyújt be a KEOP-2011-4.2.0/B pályázati felhívásra.
2.) A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges Műszaki és üzemeltetési koncepció
elkészítésre 2,5 M Ft-ot, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 3,75 M Ft-ot
biztosít a kötvény kibocsátásából származó elkülönített tartalék keret terhére, mely
költségek közül 3,75 M Ft sikeres pályázat esetén a pályázat terhére elszámolható.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásának
előkészítéséhez szükséges vállalkozói szerződések megkötésére.
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Felelős:
Dokumentumok előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O.
vezetője Szerződések aláírásáért: Polgármester
Forrás biztosításáért: PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:
2011. július 31. illetve értelemszerűen
-.-.27.) napirend
Javaslat közvilágítással kapcsolatos kiváltó kábel térítésmentes átadására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
191/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: A közvilágítással kapcsolatos kiváltó kábelek térítésmentes átadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő testület úgy dönt, hogy az „Ózd városában nívós településközpont
kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.”
épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával,
valamint a belváros közterületeinek rendezése” megnevezésű ÉMOP-3.1.2/A-2f2009-0002 számú pályázati támogatásból megvalósult, az önkormányzat
tulajdonát képező 7347 hrsz-ú Ózd, Vasvár út 56. számú épület mellett, a 7344/2
hrsz-ú járda szakaszon található közvilágítást kiváltó kábeleket, az üzembe
helyezést követően az ÉMÁSZ Nyrt. részére térítésmentesen tulajdonába adja.
2.) A határozat 1. pontjában megjelölt térítésmentes átadásra a támogató szervezet
hozzájárulását követő 15 napon belül kerülhet sor.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a térítésmentes átadás-átvételi
megállapodás aláírására.
Felelős: aláírásért: Polgármester
megállapodás előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
-.-.-
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Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
28.) napirend
Javaslat a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
Obbbágy Csaba elmondja, az ÉMOP 3.1.2 funkcióbővítő településrehabilitációs pályázat
eredményeként a Vasvár út 56. szám alatt felújított épületben szeptember 15-től a Vasvár
Úti Általános Iskola telephelyeként Tehetséggondozó Központ fog működni, ezért
szükség van az alapító okirat módosítására. Felhívja a figyelmet az előterjesztéshez csatolt
tájékoztatóra, amely ismerteti a komplex tehetséggondozó programot. Gratulál az
akkreditált kiváló tehetségpont cím elnyeréséhez, olyan iskolák rendelkeznek e címmel
mint pl. a miskolci Fényi Imre Jezsuita Gimnázium vagy az ózdi SZIKSZI. A Magyar
Tehetséggondozó Tanács Választmánya úgy döntött, hogy szeptember 23-24-én Ózdon
rendezik meg országos konferenciájukat. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
192/KH/2011. (VI. 21.) Határozat
Tárgy: Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását jelen
határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal

2. A Képviselő-testület elrendeli a Vasvár Úti Általános Iskola módosított Alapító Okiratának
a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos
intézkedés megtételét.
Felelős.
Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
Alapító Okirat aláírását követő 10 napon belül
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A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
192/KH/2011. (VI. 21.)
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. §
(2) és (5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15.,
továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2)
bekezdése, az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
alapján a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás

852”

2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. Alap és vállalkozási tevékenysége
2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere:
Alaptevékenysége
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011 1
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 1
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021 1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 1
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855911 1
855912 1
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Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

855914 1
855915 1
562913 1

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099 2
882129 2
561000 2
562917 2

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

3. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”

4. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. Telephelye:
Tehetséggondozó Központ

3600 Ózd, Vasvár út 56.”

5. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll:






A székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 7714/5 sz. alatt
nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel,
tornateremmel, sport- és egyéb udvarral. (3600 Ózd, Vasvár út 37/A. szám).
Telephelyén lévő, Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 7344 hrsz.
alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56.
szám).
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi
eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához
szabadon használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.”

6. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul
„19. Maximális tanulólétszám:

858 fő„
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7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.
Ó z d, 2011. június 21.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 192/2011. (VI. 21.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 192/KH/2011. (VI. 21.)
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. §
(2) és (5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15.,
továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2)
bekezdése, az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
alapján a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Vasvár Úti Általános Iskola
028907

2. Székhelye:

3600 Ózd, Vasvár út 37/A

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:

-

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás

852

5. Alap és vállalkozási tevékenysége
2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere:
Alaptevékenysége
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011 1
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 1
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021 1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 1
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
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a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

855911 1
855912 1
855914 1
855915 1
562913 1

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099 2
882129 2
561000 2
562917 2

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
(függelék)

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a
Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1
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13. Az intézmény típusa:

általános iskola

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: nincsenek
15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Telephelye:
Tehetséggondozó Központ

3600 Ózd, Vasvár út 56.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll:


a székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 7714/5 sz. alatt
nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel,
tornateremmel, sport- és egyéb udvarral. (3600 Ózd, Vasvár út 37/A. szám).



Telephelyén lévő, Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 7344 hrsz.
alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56.
szám).



A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi
eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához
szabadon használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.

18. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól
szóló rendeletek az irányadók.
19. Maximális tanulólétszám:

858

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma: Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.
Ózd, 2011. június 21.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 192/KH/2011. (VI. 21.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
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függelék
VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE
Intézmény OM azonosító:
Intézménynév:

028907
Vasvár Úti Általános Iskola

Felvételi körzet - 3600 Ózd alábbi közterületei:
BETHLEN GÁBOR UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CIPÓ UTCA
CSÁKÁNY UTCA
CSOKONAI UTCA
ÉPÍTŐK ÚTJA
FÜREDI UTCA
GYÚJTÓ TÉR
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
IPARVASÚT UTCA
KATONA JÓZSEF ÚT
KISAMERIKA SOR
KOLOZSI ISTVÁN UTCA
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA
LOMB UTCA
MARTINOVICS IGNÁC ÚT
MEGGYES UTCA
MIKES KELEMEN ÚT
MUNKÁS ÚT
NAGYAMERIKA ÚT
NEMZETŐR UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
TEMETŐ UTCA
VÁR UTCA
VÁROSHÁZ TÉR
VAS KÖZ
VASVÁR ÚT
VASVÁRI PÁL
48-AS ÚT
ADY ENDRE UTCA
BÁNYÁSZ UTCA
BARTÓK BÉLA UTCA
BEM UTCA
EGYHÁZ VÖLGY
ÍV ÚT
JÓZSEF ATTILA ÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
KENDERSZER ÚT
MOGYORÓS VÖLGY
OKTÓBER 23. TÉR
PETŐFI TÉR
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÉVAY UTCA
STURMÁN UTCA
TÁNCSICS TELEP
VAJDA JÁNOS UT
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29.) napirend
Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában 2010. évben
Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről

a

Dr. Eszenyi Géza elmondja, a beszámoló 8. oldalán a Vagyonkezelési tevékenység
összefoglalása résznél helytelen adat szerepel, az Önkormányzat 3.985.265,- E Ft összegű
vagyont adott át, nem pedig a helytelenül szereplő 1.186. 264.121 Ft-ot. Kéri módosítani
az összeget. A beszámolóból kitűnik, hogy a – 250 M Ft-os egyenleggel, és nagy
mennyiségű szállítói tartozással küzdő intézménynek vannak céljai, elképzelései, amiket
meg akar valósítani. Többek között egy 2,2 Milliárd Ft-os beruházást szeretnének
megvalósítani, a célból, hogy a kórházat biztonsággal tovább tudják működtetni.
Dr. Bélteczki János elmondja, a beszámoló tanulságos, keretbe foglalja az elmúlt év
egészségügyben történt eseményeit. Főigazgató úr is említette, hogy kettősséggel állnak
szemben. Egyrészt van egy 200 millió Ft-ot meghaladó kintlévőség, amely a napi
működés elégtelenségét demonstrálja. A kórház elvégzi mindazon betegek gyógyítását
akik hozzá fordulnak, viszont ezt az állam jelenleg nem fizeti ki a kórháznak, ebből
adódik a finanszírozási hiány. Ennek ellenére a kórház szerkezetében és működésében
létrejött egy fejlődés. 16 évvel ezelőtt, amikor ide érkezett a kórházba, teljesen más
intézmény volt. Azóta megújult az épület, az orvoslás módja, szerkezete is másként
alakult. Európai összehasonlítást is bátran vállalható egészségügyi intézménnyé alakult az
ózdi kórház. Bár az ország jellemző dolgait tükrözi, így a finanszírozási hiány, a
szakember hiány, ugyanakkor előre mutató és megtervezett fejlődésen megy keresztül.
A 176 kórházból kb. 80-90 fog hasonló szerkezetben megmaradni az országban, a többi
intézmény ugyan nem fog megszűnni, de a jelenlegi szerkezetét elveszti. Az ózdi kórház
joggal számít arra, hogy az ország egészségügyi vezetése érdemes tartja arra, hogy
jelenlegi szerkezete fennmaradjon, és elképzelhető, hogy továbbfejlesztésére is sor kerül.
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nagy szükség van az összefogásra. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elismerését fejezte ki a szakmai munka minősége és mennyisége miatt,
és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a beszámolót. Köszönik a rövid,
tömör, informatív prezentációt, amelyet az ülésen főigazgató úr előadott. A két bizottság a
beszámolót elfogadásra javasolja.
Kisgergely András: az önkormányzat igen komoly anyagi helyzetét figyelembe véve
nem tudja megkerülni azt a kérdést, hogy mi lesz az elmaradt 100 M Ft-os vagyonkezelői
díjjal? A vagyonkezelői szerződés tartalmaz egy olyan kitételt, hogy az átvett dolgozók
egy bizonyos ideig ugyanazokat a juttatásokat kapják, mint amit az állami
egészségügyben maradók. Ezzel kapcsolatban a kórház dolgozóitól hallott
hiányosságokat, ezért az Üzemi Tanács képviselőjét kérdezi, hogy mennyiben valósult
meg ez a szerződésben foglalt kitétel?
Dr. Eszenyi Géza, a vagyonkezelői díj elmaradásával kapcsolatban elmondja, most is
folynak az egyeztetések az önkormányzat, a Medcenter Kft. és a kórház között. Az ez évre
esedékes 10 M Ft vagyonkezelői díj átutalásra került, a fennmaradó összeg kifizetése és
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ütemezése képezi a tárgyalás alapját. Ez a kérdés még megoldásra vár. Kisgergely András
másik
felvetésével
kapcsolatban
elmondja,
folyamatosan
tárgyalnak
az
érdekképviseletekkel a bér kérdésében. Mindenki előtt tudott, hogy Magyarországon nem
valósult meg a szektor-semlegesség és központi keretből csak a költségvetési intézmények
kapták meg azt a pénzt, amitől elestek a dolgozók. A tavalyi 98.000 Ft-os összeg ki nem
fizetése, és a 16 %-os SZJA bevezetése kapcsán érte bérkiesés a dolgozókat. A kórházat
üzemeltető lehetőségéhez képest ennek egy részét tudja csak a dolgozóknak kifizetni
cafetéria formájában. Erről a napokban állapodtak meg.
Kompár Jánosné az Üzemi Tanács elnöke elmondja, a 98.000 Ft kifizetésének
elmaradása súlyosan érintette a dolgozókat. A Kormány a közalkalmazottaknak
biztosította ezt az összeget, de ők nem kapták meg. A kórház vezetése nem hárította el,
hogy kifizesse a dolgozóknak a pénzt, de nem volt lehetősége rá. A bérkompenzációval
kapcsolatban tárgyaltak a vezetéssel, de az Üzemi Tanács nem igazán elégedett az elért
eredménnyel. A kórházvezetés ugyan igyekszik pénzt biztosítani a dolgozóknak, de mivel
elég nehéz anyagi helyzetben van, csak morzsák jutnak. Ez ideig-óráig segít a
helyzetükön, de változtatni kell rajta, mert a szakdolgozók el fognak menni a kórházból.
Egy 30-38 éve dolgozó bére, csak az ágypótlékkal, a délutános, éjszakás pótlékkal együtt
éri el a 120-125 E Ft-ot, ha levonják a pótlékokat, akkor látható, mennyire kevés a bérük.
A dolgozók elkeseredettek, el fogják hagyni a kórházat. Szeretik a kórházat, szívükön
viselik a sorsát, de előbb-utóbb el fognak menni. Meg kell oldani, hogy kompenzációt
kapjanak, vagy emeljék a bérüket. Amikor a Medcenter Kft. átvette a kórházat, már akkor
felhívták a vezetés figyelmét, hogy a jól képzett szakdolgozókat meg kell tartani. Tudják,
hogy nehéz helyzetben van az egészségügy, de ennek a problémának a rendezése
érdekében sürgős intézkedésekre van szükség. A vezetés partner a tárgyalásokban, reméli,
nemsokára lehetőségük lesz a bérek rendezésére.
Fürjes Pál elmondja, a hozzászólások is érzékeltették, hogy a kórházban dolgozók
áldozatos munkája milyen nehézségekkel van még megterhelve. Sajnálná, ha a
szakdolgozók tényleg elhagynák a kórházat, hisz nagy szüksége van a térségnek arra,
hogy a 100 E főt szolgáló kórház és rendelőintézet zavartalanul tudjon működni.
Dr. Mészáros Miklós a kórház felügyelő bizottságának elnökeként elmondja, az FB látja
azt az árnyas oldalt, amiről a hozzászólások szóltak, viszont látja az „alagút végén a
fényt”. A közép- és hosszú távú tervek bizalommal töltik el az irányban, hogy az ózdi
kórháznak sikerül megvalósítani azokat, és reális esély lesz arra, hogy akár a szakember,
akár az orvos gondok is megszűnnek majd. Ha az országban több aktív kórház szerkezete
megváltozik, akkor az ott dolgozó orvosok, reméli, Ózdot is választják új munkahelyükül.
A beszámoló reálisan mutatja be a kórház helyzetet, az egészségügy bérezésének
problémáját minden fórumon előtérben kell tartani, mert valós veszély az, hogy
elnéptelenedhet az egészségügy. Gratulál a beszámoló elkészítőinek, és az FB nevében
elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a beszámolóval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
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193/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában 2010. évben a
Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2010. évi egészségügyi közfeladat-ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó
vagyonkezelésről készített beszámolóját elfogadja.
-.-.30.) napirend
Beszámoló az Ózd Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási
intézmények
szakmai-gazdálkodási
tevékenységének
áttekintésére
létrehozott
munkacsoport összegző jelentéséről
Fazekas Zoltán köszönettel tartozik a munkacsoportban résztvevő igazgatóknak,
képviselőknek, a Polgármesteri Hivatal illetékes osztály dolgozóinak, valamint az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága munkatársainak az elvégzett munkáért. Az
alsófokú oktatási, nevelési intézmények valamennyi területének tevékenységére
kiterjedően megtörtént az áttekintés. Egyrészt a pedagógiai szakmai munka területén
vizsgálták meg a szükséges pedagógiai programoknak megfelelő létszámkeretek,
csoportok meghatározását. Figyelembe vették, hogy az intézmények pedagógiai
profiljának megfelelően biztosítva legyenek a kötelező óraszámok. Sor került személyi
változtatásra is, ahol a szakmai munka nem feltétlenül indokolta, ott a vezető helyettesi
státuszok megvonására került sor, de ez elbocsátásokkal nem járt. A szakdolgozók
tekintetében felülvizsgálatra került mind a takarítás, karbantartás, a konyhák
feladatellátásához szükséges személyi háttér áttekintése, illetve a dologi kiadások
legaprólékosabb részletekbe menő átnézése. Több beszállítótól kértek árajánlatot, így
kerültek kiválasztásra azok a beszállítók, akik a legoptimálisabb minőségben és árban
tudják beszállítani az árucikkeiket. Az anyagból is látható, hogy 65 M Ft-os
megtakarításra kerülhet sor, mely nagy része már végrehajtásra került, de az év hátralévő
részében is vannak még feladataik.
Obbágy Csaba hangsúlyozza, az elmúlt 20 évben ilyen mélységű átvilágítással nem
találkozott. Az elvégzett munka bizonyítja a résztvevők elkötelezettségét, alapos
munkáját. Az intézmények jobban kihasználták a közfoglalkoztatásban rejlő
lehetőségeket, de figyeltek arra, hogy ez az 50 %-ot ne haladja meg, ne veszélyeztesse az
intézmények stabil működését. Példaértékű az a munka, amivel az Alsófokú Oktatási
Intézmények Gondnokság részletesen kidolgozta a gazdálkodási tevékenységet, egészen a
tisztítószerektől a foglalkoztatáson, a munkavédelmi előírásokon keresztül végigvezették
az adatokat. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
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Fürjes Pál felhívja a figyelmet arra, hogy a feltáró munkát saját bizottság végezte el, nem
kellett fizetett külső szakértőket megbízni.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kisgergely András megköszöni a bizottság munkáját, és valóban dicsérendő, hogy a
munkát nem egy külsős cég végezte el több ezer Ft-ért. Olvasta az anyagban, hogy a
pedagógusok minőségi munkáért járó kereset kiegészítése, 21 M Ft nem kerül kifizetésre.
Kérdése, törvényes-e, ennek az összegnek a visszatartása?
Fazekas Zoltán válaszában elmondja, a minőségi pótlék normatív alapon érkezik a
városhoz, kifizetése nem személyhez kötődik, az intézményrendszer fenntartására
szolgáló pénz. Jelenleg az önkormányzatnak több mint 50 %-ban kell finanszírozni saját
erejéből az intézmények fenntartását. Minden dolgozó a közalkalmazotti bértáblázatban
szereplő bért megkapja, illetve munkáltatói döntés alapján a szükséges pótlékokat,
kiegészítéseket. Az intézményvezetők a szükséges egyeztetéseket lefolytatták,
elbocsátásokra nem került sor, és ez köszönhető a dolgozók hozzáállásának is, amit ebben
a kérdésben tanúsítottak. Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy amikor megtakarításra
volt szükség, azt nézte meg a fenntartó, melyek azok az összegek, amelyek a
feladatellátásra biztosíthatók.
Béri-Vitkó Ilona elmondja, Ózd városban régóta alkalmazzák a kereset kiegészítés
dolgozóhoz juttatásának azon módját, hogy pedagógus napon, illetve decemberben
differenciált jutalmazás formájában kapják meg az összeget dolgozók. Nem egy olyan
juttatás zárolásáról, megvonásáról van szó, amelyről a munkáltató már döntést hozott,
hanem egy olyan összegről, amely a költségvetésben még rendelkezésre áll, és inkább
ezen forrásokat áldozzák fel, ezekről az összegről mondanak le, létszámleépítés helyett.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a beszámolóval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
194/KH/2011. (VI. 21.) határozat
Tárgy: Beszámoló az Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási
intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott
munkacsoport összegző jelentéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási
intézmények
szakmai-gazdálkodási
tevékenységének
áttekintésére
létrehozott
munkacsoport összegző jelentéséről szóló beszámolót elfogadta.
-.-.-

75

31.) napirend
Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2010. évi munkaerő-piaci helyzetéről,
továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről
Fürjes Pál tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy munkahelyteremtő pályázat elnyerése
okán a térségbe látogatott dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára, Demeter Ervin a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal vezetője és Lórántné
Orosz Edit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
vezetője. Meglátogattak egy olyan átadást, ahol az egyéni vállalkozó 25,2 millió Ft-os
támogatással 12 munkahelyet tudott teremteni. Ez a beruházás növeli a multik városhoz
kötését, hisz beszállítója mindkét nagy cégnek.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékoztatót vegyék tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
32.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2010. évi
tevékenységéről
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Fürjes Pál kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékoztatót vegyék tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
33.) napirend
Tájékoztató a 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletben szabályozott rendezett
lakókörnyezet ellenőrzésének tapasztalatairól és eredményéről
Fazekas Zoltán elmondja, az előterjesztés tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztálya, mind a Közterület-felügyelet beszámolóját. Az ellenőrzések
tapasztalati azt mutatják, hogy helyes és jó volt a rendelet legkorábbi időpontban történő
megalkotása, mely a bérpótló juttatás, korábbi nevén munkanélküli segély odaítélését
rendezett, tiszta lakókörnyezet meglétéhez köti. A lakosság kellőképpen tájékozódott a
rendelet bevezetéséről. A Közterület-felügyelet amennyiben szükséges volt, felszólította a
rendbetételre az igénylőt, és az utóellenőrzések alkalmával a legtöbb esetben rendezett
lakókörnyezetet talált. Mindössze hét esetben került megvonásra a bérpótló juttatás a
lakókörnyezet nem megfelelő rendezettsége miatt. Az ellenőrzések feltárták viszont azt a
hiányosságot, hogy sok esetben a lakcím nem egyezett a jogosult ténylegesen lakott
címével, ezek miatt több esetben került sor kivizsgálásra. A felszólításnak, az
együttműködési kötelezettségnek több esetben nem tett eleget a jogosult, ezért közel
kétszáz esetben megvonásra került a bérpótló juttatás. Ezek a hiányosságok felvetették a
lakcím bejelentésre vonatkozó előírás átvizsgálásának szükségességét, melynek
előkészítése már folyamatban van. Megköszöni a rendelet végrehajtásában résztvevő
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ügyosztály, valamint a Közterület-felügyelet munkatársainak tevékenységét, további sok
sikert kíván a munkájukhoz.
Obbágy Csaba felháborítónak tartja, hogy milyen nagyszámú ügyfél nem található a
megadott lakcímen, és sokszor jelölik meg úgy a kérelmüket, hogy nem rendelkeznek
lakcímmel, holott valahol laknak. A rendelet végrehajtása egy folyamat, melyből az első
lépés megtörtént, az igyekezet jól látszik, de úgy gondolja, sokkal szorosabb
együttműködésre van szükség a rendőrséggel ahhoz, hogy az eredeti célt el tudják érni, a
városban rend legyen. Hangsúlyozza, a lakcím bejelentési kötelezettségre sokkal nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a jövőben.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság részt vett a
rendelet megalkotásában. Belügyminiszter úr csak a múlt héten hívta fel az
önkormányzatok figyelmét arra, hogy egy ilyen rendelet megalkotása kívánatos lenne,
viszont Ózd város már ezzel kezdte az évet. Egyetért azzal, hogy olyan jellegű kezdeti
lépés volt ez, amelyet még kiigazítások kell, hogy kövessenek. Eredményt hozott a
rendelet bevezetése, rendezettebb lett a környezet, de messze vannak még a kívánatos
céltól, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a rendelet betartását. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Berki Lajos szerint is látható, hogy a rendelet hatására elkezdődött a városban a
lakókörnyezetek rendbetétele, de messze van még a folyamat vége. Az önkormányzatnak
a rendelet kapcsán nem kevés pénzébe került a megnövekedett számú konténer ürítése.
Sajnálatosnak tartja, hogy rendelet kellett ahhoz, hogy egyesek a lakókörnyezetüket
tisztán tartsák. A tegnapi napon bejáráson vettek részt az ombudsmannal két nagy roma
telepen, ahol megállapították, hogy az elmúlt évekhez képest nagy változás történt.
Vannak még problémák a lakcím bejelentéssel kapcsolatban, de úgy gondolja, ez előbbutóbb meg fog változni, hisz ha igényt tartanak a segélyre, akkor be kell jelenteni a
lakcímüket. Természetesen az ellenőrző szerveknek a folyamatot nem szabad abbahagyni,
folyamatosan ellenőrizni kell azt, hogy a segélyben részesülők rendben tartsák-e a
környezetüket. Javasolja, ne csak a magánházaknál, hanem a bérlakásokban lakó bérpótló
támogatásban részesülőknél is ellenőrizzék, hogy tartják rendben a környezetüket.
Kisgergely András elmondja, szükség esetén változtatni kell a rendeleten, hisz ez csak
első lépése egy hosszú folyamatnak. Nemcsak a konténerek kerültek sokba az
önkormányzatnak, hanem pld. közel 5000 km-t tettek meg az ellenőrzés során a
Közterület-felügyelet autói, május végéig 2831 ellenőrzést hajtottak végre. A lakcím
bejelentésre, úgy tudja, törvényi kötelezettség van, bátorítja az önkormányzat illetékes
szerveit, hogy indítsanak eljárást azok ellen, akik ezt elmulasztják. A társasházas
övezetekben, úgy gondolja, a három hónapnál kevesebbi ellenőrzés is elegendő lenne,
viszont egyes családi házas övezetben sűríteni kellene az ellenőrzéseket.

Fürjes Pál hangsúlyozza, széles körben elfogadott rendeletről van szó, olyan eredményt
hozott, melyet példaképpen emlegethetnek, a rend irányába megtettek egy újabb lépést.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékoztatót vegyék tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.

34.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékoztatót vegyék tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.

35.) napirend
Tájékoztató a 2011. április 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
195/KH/2011.(VI.21.) Határozat
Tárgy: Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33. §-ában
biztosított jogkörében engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek
2011. június 23-24. napján,
összesen 2 nap fizetett szabadság igénybevételét.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
.-.-
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36.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Kisgergely András ismerteti, a Sárli-telep felé vezető vasúti felüljáró vasszerkezete
elbontásra került, megmaradt a két betonpillér, illetve a támfal. A két betonpillér
felkeltette az érdeklődését. A mai napon beszélt az Ózdi Ipari Park igazgatójával,
megkérdezte, mi lesz a sorsa a pilléreknek. Azt a tájékoztatást kapta, hogy elbontják, de
természetesen készek a város rendelkezésére bocsátani, ha hasznosítani szeretnék.
Véleménye szerint más városok után jó lenne Ózdon is a betonpillérek felhasználásával
városkaput kialakítani, mely a város múltját, vagy akár a jövőjét is szimbolizálná. Ezen
keresztül tudnának a városközpontba belépni az átutazók, hisz ez egy igen forgalmas
csomópont. Szerencs városának is van pl. ilyen városkapuja, amely az ottani vár bástyáit
szimbolizálja. Javasolja, hogy a hasznosítással kapcsolatosan írjanak ki pályázatot, a
városimázs keretből díjazzák a pályázókat. Úgy gondolja, nem kellene kihasználatlanul
hagyni ezt az adottságot.
Fazekas Zoltán köszöni a figyelemre méltó javaslatot, felkéri Dr. Kósné Dargai Rita
városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnokot, hogy karolja fel és
Képviselő úrral együtt menedzselje az ötletet. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az
Ózdi Városi Tűzoltó zenekar az elmúlt hétvégén Lengyelországban részt vett egy igen
rangos nemzetközi fesztiválon, ahol 18 versenyző zenekar közül a zsűri értékelése
alapján, nagy közönségsiker mellett negyedik helyezést ért el. Gratulál a zenekar
valamennyi tagjának, és köszöni a támogatók, köztük a Képviselő-testület támogatását.
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
Fürjes Pál tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő ülésüket július 14én tartják. Mivel több észrevétel nincs, megköszöni a munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

