
  

Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István (5. napirendi ponttól), Csutor László, Fazekas 
Zoltán, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. 
Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Turiné Orosz Margit, Vitális István 
képviselők  
 
Távol van: Tóth Pál képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba jegyző 
Dr. Sztronga Eszter aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Béri-Vitkó Ilona   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
Kiss Lajos   PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 
Berziné Szarka Ilona PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

vezetőjének helyettese 
Hajdú Istvánné PH. Hatósági Osztály vezetőjének helyettese 
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke 
Hubay Imre VSI főmérnöke 
Fodor Gábor Közterület-Felügyelet vezetője 
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője  
Halász Sándor Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Tengely András ÓZDINVEST Kft ügyvezetője 
Bíró Ferenc Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője 
Pappné Szalka Magdolna Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója 
Jakab Krisztina ÓMI Városi Könyvtár vezetője 
Farkas Péter Barnabás Muzeológus 
Andó Pál Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi 

Igazgatóságának igazgatója 
Dr. Kiss Zsuzsanna Városi szakfőorvos 
Pataki Éva     jegyzőkönyvvezető 
Pap Béláné jegyzőkönyvvezető 
 
Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket. Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat 
kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 7. ) napirend keretében tárgyalandó „Javaslat az 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására” zárt ülésen kerüljön 
megtárgyalásra, a 8.) napirend „Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi 
Igazgatóságának igazgatói megbízása támogatására” pedig az érintett nyilatkozata 
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alapján nem lesz zárt. Ezért javasolja e két napirendi pont felcserélését, mivel a 9.) 
napirend „Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésére 
vonatkozó zártkörű pályázat elbírálására” című napirendet zárt ülés keretében 
javasolja tárgyalni, mert nyilvános tárgyalás gazdasági érdekeket sérthet. Erről a 
Képviselő-testület szavazás útján dönt. A 10.) napirendi pont „Javaslat – normatív 
lakásfenntartási támogatás tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban 
hozott döntés helybenhagyására” szintén zárt ülés keretében tárgyalandó, melyek 
egymás után történő megtárgyalása a legcélravezetőbb. Kéri, hogy a 9.) napirend zárt 
ülésen történő megtárgyalásáról szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület  11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 9.) 
napirend „Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges 
értékesítésére vonatkozó zártkörű pályázat elbírálására” zárt ülésen történő 
megvitatását.  
 
Fürjes Pál folytatja a napirendi pontok ismertetését. Az eredeti meghívóban 15.) számmal 
jelzett napirend levételre kerül, helyébe egy új előterjesztést javasol 15/a.) pontként, 
„Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására pályázat benyújtásához az Észak-
Magyarországi Operatív Program Ipartelepítés c. konstrukció ÉMOP-1.1.1/B-11 
kódszámú pályázati felhívására” címmel. 15/b.) napirendnek javasolja a szintén új 
„Javaslat a Városi Stadion pályázati forrásból megépítésre kerülő multifunkcionális 
sportpálya önerejének kiegészítésére” előterjesztés anyagát. Az eredeti 22.) számú 
előterjesztés levételre kerül, helyébe új napirendi pontként „Javaslat Együttműködési 
megállapodás megkötésére a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal” felvételét 
javasolja. A 27. napirend után b.) pontként kéri „Javaslat Ózd Város Önkormányzata 
részére személygépkocsi cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására” című 
előterjesztést felvenni, valamint a zárt blokkba egy új témát 8/b.) számmal, „Javaslat 
Veres Lajos képzőművész helyiségigényének elbírálására” címmel. Ismerteti továbbá, 
hogy a „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” napirend keretében Márton Ferenc 
„Az iskolák biztonsága” illetve Fazekas Zoltán „Önkéntesség” címmel jelezték 
hozzászólási szándékukat. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirend elfogadásával 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület  13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi napirendet fogadja el: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (….) önkormányzati 

rendelete szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő 
 
2.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (….) önkormányzati 

rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 Előterjesztő: Polgármester 
 
3/a.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  

 
3/b.) Javaslat az Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti 8379 hrsz-ú ingatlan ÓZDINVEST Kft. 

részére történő üzemeltetésbe adására 
 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
3/c.) Javaslat az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

4.) Tájékoztató Ózd város 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
5.) Javaslat Ózd város 2012. évi költségvetésének koncepciójára  

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
6.) Javaslat a Parking Hungary Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
7.)  Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatóságának igazgatói 

megbízása támogatására 
 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
8/a.)  Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
8/b.) Javaslat Veres Lajos képzőművész helyiségigényének elbírálására 
 

Előterjesztő: Alpolgármester 
 
9.)  Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésére 

vonatkozó zártkörű pályázat elbírálására 
 
Előterjesztő:  Eseti Bizottság elnöke  
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10.) Javaslat – normatív lakásfenntartási támogatás tárgyában – elsőfokú 
önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 

 
11.) Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel 

felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
12.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
13.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2012. évi felújítási 

tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 
14.) Javaslat a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú 

helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 215/2011.(VII.28.) KH 
határozat kiegészítésére 

 
 Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

15/a.) Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására pályázat benyújtásához az Észak-
Magyarországi Operatív Program Ipartelepítés c. konstrukció ÉMOP-1.1.1/B-11 
kódszámú pályázati felhívására 

 
 Előterjesztő:  Polgármester 
 

15/b.)  Javaslat a Városi Stadion pályázati forrásból megépítésre kerülő multifunkcionális 
sportpálya önerejének kiegészítésére 

 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
16.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben elvégzendő 

felújítások jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
 

17.) Javaslat a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű 
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására  
 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
18.)  Javaslat  a  KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósítását 

célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátására  
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Előterjesztő:  Polgármester 

 
19.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi téli 

felkészülési programjára 
 

Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  
intézményvezetője  

 
20.)  Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2011-

2012. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 
 

Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  
intézményvezetője 

 
21.) Javaslat az Ózd Város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről 

hozott 22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat módosítására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

22.)  Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Nemzeti Digitális 
Archívummal 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
23.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására  
 

Előterjesztő:  Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője 
 
 
24.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, 

martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontására  
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
25.) Javaslat az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

értékesítésére  
        Előterjesztő:    Alpolgármester  
 
26.)  Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő 

költségvetési szervek munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő 
„Együttműködési megállapodás” elfogadására 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

27/a.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
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27/b.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata részére személygépkocsi cseréjéhez szükséges 

fedezet biztosítására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

28.)  Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátásról 
  
 Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
29.)  Tájékoztató az Ózdi TÁVHŐ Kft. gázbeszerzési szerződéséről 
 

Előterjesztő:  Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője  
 
30.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 
31.)  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
32.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 
Összeállította:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

 
33.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
A zárt ülés napirendjei kivastagítva szerepelnek. 
 
 

1) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2011. (….) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működtetéséről 
szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fürjes Pál elmondja, hogy a szociális földprogramról szóló rendeletet szeptember 16-án 
már tárgyalta a Képviselő-testület. E rendelet módosítására nyújtott be indítványt Dr. 
Bélteczki János területi képviselő. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Dr. Bélteczki János tájékoztatásul közli, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István ismerteti, hogy a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen 
megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet módosítását és azt 
egybehangzóan támogatják. 
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Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság nevében elmondja, 
hogy az előterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelet-módosítással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működtetéséről 
szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
       Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 47. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 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 véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
         1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogram 
működtetéséről szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A kérelmezőnek a 6. § b) pontjában meghatározott feltétel igazolása érdekében a 
kérelemhez csatolnia kell a legalább egy év időtartamra szóló bérleti szerződés 
másolatát.” 
 
         
        2. § A Rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A gazdálkodást segítő támogatásra az a személy jogosult,]  
„b) aki rendelkezik saját tulajdonában lévő, vagy minimum egy évre bérelt, legalább 
800 nm művelésbe vonható földterülettel, amely a közösségi munkára kijelölt 
földterülettől számított 2 km-es körzetben van,” 
 
 
        3. §  A Rendelet 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Abban az esetben, ha a 6. §-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek a támogatható 
létszámkereten túl további kérelmezők felelnek meg, a Bizottság különösen az alábbi 
szempontok figyelembe vételével dönt a támogatás megállapításáról: a kérelmező] 
 
 „d) regisztrált munkanélküli.” 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon       hatályát 
veszti.  
 
 
      Dr. Almási Csaba                                                                    Fürjes Pál  

   jegyző                                                                    polgármester  
 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester az ülés további vezetésére átadja a szót Fazekas Zoltán 
alpolgármesternek. 
 

2.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (….) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 

8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Dr. Bélteczki János tájékoztat, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István ismerteti, hogy a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen 
megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet módosítását és azt 
egybehangzóan támogatják. 
 
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelet-módosítással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
28/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi,  

fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, 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 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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          1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 8/2011. (IV.22.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletének 8. pontjában a 
táblázat címe helyébe az alábbi cím lép: 

 
„8. I. iskolafogászat (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. I. emelet)” 

 
        2. § A Rendelet 3. mellékletének 9. pontjában a táblázat címe helyébe az alábbi cím 
lép: 
 
„9. II. iskolafogászat (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. I. emelet)” 
 

           3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon       
hatályát veszti.  
 
 
      Dr. Almási Csaba                                                                    Fürjes Pál  

   jegyző                                                                    polgármester  
 

-.-.-.- 
 

Fazekas Zoltán javasolja a 3/a.), 3/b.) és 3/c.) napirendek összevont megtárgyalását. 
 

3/a.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (….) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

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

3/b.) napirend 
Javaslat az Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti 8379 hrsz-ú ingatlan ÓZDINVEST Kft. 

részére történő üzemeltetésbe adására 
 

3/c.) napirend 
Javaslat az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István előterjesztőként szól hozzá. A 3/a.) napirend arról szól, hogy az Október 23. 
téren lévő üzemi ingatlant, valamint az Ady Endre Kollégiumot hitelfedezetként ajánlja 
fel az Önkormányzat. A 3/b.) napirend a Kollégium kezelését az ÓZDINVEST Kft 
kezelésébe adná, a 3/c.) pedig jövőbeni hasznosítási lehetőségeket vázol fel. A Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen 
megtárgyalta mind a három előterjesztést és azokat egybehangzóan elfogadásra 
javasolják. 
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Obbágy Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként közli, hogy mindhárom 
előterjesztést megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az 
előterjesztéseket megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a 3/a.) napirenddel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 29/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának 
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 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 
véleményének kikérésével és ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklete 6.6.3. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 

Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. melléklete a 
következő 45-46) sorral egészül ki: 
 
„45) 11172/B hrsz-ú ingatlan, 
46) 8379 hrsz-ú ingatlan.” 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 

3. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklet 76. sora és a Rendelet 5. melléklet 1897. sora. 
 
 
 

   Dr. Almási Csaba            Fürjes Pál 
jegyző          polgármester 
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Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a 3/b.) napirenddel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
280/KH/2011.(XI.24.) KH határozata 

az Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti 8379 hrsz-ú ingatlan ÓZDINVEST Kft. részére 
történő üzemeltetésbe adásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az előterjesztést megtárgyalta és az 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 1/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés g.) pontja alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Ózd, Bolyki főút 13. 
szám alatti, 8379 hrsz-ú ingatlant 2011. október 25-től az ingatlan hasznosításával 
kapcsolatos döntésig az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe adja. 

 
2.) Az 1. pontban foglalt döntés értelmében meg kell kötni az ingatlan üzemeltetésére 

vonatkozó megállapodást. 
 
3.) A Képviselő-testület 2011. évre az ingatlan fenntartására az ÓZDINVEST Kft. 

részére 1.700.000,-Ft-ot biztosít, melynek fedezetét a folyószámla-hitelkeret  
terhére biztosítja. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Üzemeltetési Megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: a megállapodás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 a megállapodás aláírásáért: Polgármester  
 az üzemeltetésért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 a pénzügyi fedezet biztosításáért: PH Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  döntést követően azonnal, illetve folyamatos 
-.-.- 

 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a 3/c.) napirenddel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
281/2011.(XI.24.) KH határozata 

az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos 
döntések meghozataláról 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzata a tulajdonát képező ózdi belterületi 8379 hrsz-ú Ózd, 

Bolyki főút 13. sz. alatti, a BAZ. Megyei Önkormányzat fenntartásában Ady Endre 
Középiskolai Roma Kollégium intézményként működő ingatlant megyei fenntartásból 
2011. október 24. napjával visszavette. Az Önkormányzat úgy dönt, hogy 2011. 
november 24. napjával az ingatlan nevelési-oktatási intézmény funkcióját 
megszünteti.  
 

2. Az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásban az 1. pontban körülírt ingatlan 
„kollégium” megnevezését „egyéb épület” megnevezésre módosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a funkcióváltozás miatti 

módosítások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről gondoskodjon. 
 
1-3. pont vonatkozásában: 
Felelős: nyilvántartási kérelem előkészítéséért:  
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: döntést követően azonnal 
 
4. Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában álló Ózd, Bolyki főút 13. sz. alatti, ózdi 

belterületi 8379 hrsz-ú ingatlanát bérbeadás, vagyonkezelésbe adás, illetve értékesítés 
útján kívánja hasznosítani. Az értékesítésre vonatkozó pályázati kiírás közzététele 
előtt a potenciális bérlők, vagyonkezelők, illetve vevők körének felmérésére felhívást 
kell megjelentetni a helyi, a BAZ megyei írott sajtóban és az interneten, melyre a 
potenciális vevőjelöltek a tervezett hasznosítás feltüntetésével igényt jelenthetnek be. 
A beérkezett igények függvényében kerülhet sor az értékesítési pályázat kiírására a 
vonatkozó helyi rendelet előírásai szerint. 

 
Felelős: felhívás megjelentetéséért: 

   PH. Településfejlesztéis és Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  döntést követően azonnal 

-.-.- 
4.) napirend 

Tájékoztató Ózd város 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 
 
Fürjes Pál szóbeli kiegészítőjében kiemeli, hogy már a költségvetés elfogadásakor is 
fontos cél volt minden téren és területen a takarékosság. Úgy érzi, a beszámolóból kiderül, 
hogy ez sikerült. Amellett, hogy a költségvetés érintett részeinek vizsgálata, illetve Ad-
hoc Bizottság általi javaslatok tétele megtörtént, ez tovább folytatódik az önkormányzati 
tulajdonú cégeknél is. 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István közli, hogy a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen 
ezt az előterjesztést is megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
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Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökeként tájékoztat, hogy 
az előterjesztést megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Obbágy Csaba ismerteti, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
282/2011.(XI.24.) KH határozata 

Ózd város 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város 2011. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város honlapján 
közzé kell tenni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 

-.-.- 
 

5.) napirend 
Javaslat Ózd város 2012. évi költségvetésének koncepciójára 

 
Fürjes Pál hangsúlyozza, nagy jelentőségű a jövő évi költségvetés koncepciója, de 
végleges döntést csak a Parlament által meghozott, az Önkormányzatok költségvetését 
érintő döntései után lehet hozni, melyek befolyásolják az Önkormányzati törvényt, és a 
Közoktatási törvényt is. Néhány pillért azonban szükséges volt rögzíteni. Legfontosabb 
cél, hogy az új munkahelyek létrehozását szolgáló fejlesztések kapjanak teret. A működési 
hiány megszüntetése szintén fontos azért, hogy a 2013-tól érvényes törvények szerinti 
nullás költségvetés eléréséhez, a 2014-2015. évben a kötvény visszafizetésének 
részleteihez tudjunk alkalmazkodni. A Parlament döntéseinek megismerése után fogjuk a 
munkánkat helyben koordinálni, hogy februárban elfogadható legyen a jövő évi 
költségvetés. 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
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Vitális István közli, hogy a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen 
ezt az előterjesztést is megtárgyalták, és az alábbiak figyelembevételével javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2011. november 22-i ülésén az „Ózd város 2012. évi 
költségvetési koncepciója” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak 
figyelembevételével javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
A 2012. évi költségvetési előirányzatok kialakítása során kiemelten kell kezelni az alábbi 
szempontokat: 
 

- fejlesztések, befektetések ösztönzése, melyek új munkahelyek létrehozására 
szolgálnak, 

- a működési hiány megszüntetése érdekében a kötelező feladatok ellátását végző 
önkormányzati intézmények biztonságos működését, a legszükségesebb források 
biztosítását, 

- önerő biztosítását a kötelező feladatokat ellátó intézmények költségtakarékossági 
pályázatainak támogatását, 

- infrastruktúra-fejlesztési pályázatok – folyamatban lévők - költségelőirányzaton 
belüli végrehajtását. 

 
A 2012. évben hatályban lévő törvények teljes körűen nem ismertek, tekintettel arra, hogy 
az Országgyűlés jelenleg is tárgyalja azokat. Amennyiben ismertté válnak az elfogadott 
törvények költségvetésre gyakorolt hatásai, akkor a költségvetés elfogadása során az 
abban foglalt szempontokat, döntéseket érvényesíteni szükséges. 
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökeként tájékoztat, hogy 
az előterjesztést megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Obbágy Csaba ismerteti, a területi képviselők munkáját és lehetőségeit érintően is igen 
kemény megszorítások lesznek, de ez példamutató is lehet. A Kisebbségi 
Önkormányzatnál is csekélyebb lesz a támogatás. A városi rendezvényekre, a 
rehabilitációs feladatokra, a különböző kérelmekre adott támogatások  lecsökkennek, erre 
fel kell készülni. Ezzel együtt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egyéni véleményeként 
közli, hogy reálisnak tartja a koncepciót, de az euro válságot ő forint válságnak nevezné, 
hiszen a hitellel rendelkező választópolgárok azt érzékelik, hogy egyre többet kell 
visszafizetni. Az államadósság is úgy csökkent, hogy közben nőtt. A 1,5 %-os GDP 
növekedés is kérdőjeles. Elismerését fejezi ki a koncepciót előállító munkatársaknak, mert 
nem könnyű úgy koncepciót készíteni, hogy jelenleg nem ismerjük a kormány döntéseit 
pl. az Önkormányzati törvényt érintően, vagy nem ismeretes egyelőre, hogy az oktatási, 
egészségügyi intézményeket mikor veszi át az állam. Nagyon fontosnak tartja még, hogy 
2013-ban már nem tervezhető működési hiány. A mostani szám 600 MFt, tehát ennyivel 
kellene lecsökkenteni 2013-ra. Ez csak úgy fog menni, ha elsősorban a kötelező feladatok 
ellátására költ a városvezetés. Ezért úgy gondolja, nem érzékelhető megfelelően, hogy 
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Ózd kormánypárti vezetésű város, mert a választási kampányban több támogatás lett 
megígérve. 
 
Kisgergely András hozzászólása alatt Boda István megérkezett az ülésterembe. 
 
Berki Lajos tájékoztat, hogy az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 
költségvetés koncepcióját megtárgyalta, az abban szereplő 4 MFt támogatást elfogadja, és 
igyekszik személyi és dologi kiadásokban egyaránt költségtakarékosságra törekedni. Ezt 
bizonyítandó 2012. január 1-jétől az elnökhelyettes tiszteletdíját 100.000,- Ft-ról 33.000,- 
Ft-ra csökkentik. A leendő pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Tudomásul 
veszik, hogy Ózd helyzete nem könnyű, a koncepciót támogatják és elfogadásra 
javasolják. 
 
Boda István elnézést kér a késésért. Előrebocsátja, hogy hozzászólása pénzügypolitikai 
jellegű. A 2012. évi költségvetési koncepciónál igen kicsi a mozgástér és valójában nem is 
tehető más, mint ami vázolva van. Megtárgyalásánál azonban mégsem mellőzhetők az  
azt befolyásoló nemzetközi és hazai tényezők. Európában kiterjedt pénzügyi válság van 
(Görögország, Olaszország), amelyek a kormányok cseréjét eredményezték. A 
függetlenség jegyében szabad piacon kívánunk hitelekhez jutni, ez azonban egyre 
nehezebb, és ha sikerül, akkor olyan kamatfeltételekkel, amelyeket a magyar gazdaság 
nem tud kitermelni. Az IMF-t lehet bírálni, de nem lehet elkerülni. Lehet azt mondani, 
hogy a növekedéshez kívánunk biztonsági szerződést kötni, ám sokkal valószínűbb, hogy 
a 3-4. csomagból feltételekkel kaphatunk hiteleket. Hazai tényezők közt említi, hogy az 
IMF-fel a tárgyalások elkezdése azt bizonyítja, hogy az ún. „ortodox gazdaságpolitika” 
elbukott és új utakat kell keresni, de aki pénzt ad, az feltételeket is támaszt. Költségvetési 
koncepció úgy még nem készült, hogy az azt befolyásoló törvények – önkormányzati 
törvény, köznevelési törvény, szakképzési törvény – még nem került elfogadásra. Nem 
kívánja egyiket sem minősíteni, elég a kormánypártok erős belső vitájára és a rengeteg 
módosításra utalni. Naponta változó helyzetben nehéz prioritásokat megfogalmazni. Bár 
az anyag azt jelzi, hogy az önkormányzati pénzügyi kondíciók lényegében azonosak a 
tavalyival, véleménye szerint ez nem így van, hiszen pl. a TÖOSZ elnöke, aki fideszes 
országgyűlési képviselő, azt nyilatkozta, hogy ez a keret 150 milliárd Ft-tal kevesebb. A 
főszámokról szólva elmondja, a költségvetési hiány 3 % alatt van, ami lehetséges. Az euró 
válságzónától való elrugaszkodás a szómágia része. A GDP 1,5 %-os növekedése a német 
mutatók ismeretében a valóság szerint 0-0,5 % lehet. A továbbiakban az önkormányzatot 
érintő néhány változásról szólt, miszerint a Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, a 
hulladékgazdálkodás állami kézbe kerül. Újra szabályozzák a szennyvízgyűjtést, -
szállítást. Átadásra kerülnek a közoktatási intézmények. 2013. január 1-től a költségvetési 
rendeletekben működési hiány nem tervezhető. Ahol adósság van, ott kiegészítő 
támogatás, pl. ÖNHIKI nem igényelhető. A koncepció helyi feladatait a központi 
költségvetés erősen determinálja. Új felhalmozás a finanszírozási gondok miatt már nem 
indítható. További jelentős kiadáscsökkentésre van szükség, ami nem lesz könnyű, hiszen 
elfogadott törvény hiányában az iskolák átvételének hatásai még nem tervezhetők 
pontosan. Egyértelmű, hogy a tavalyi szerkezetátalakítást be kell fejezni. Ismét le van írva 
a koncepcióban, hogy a nem kötelező feladatok finanszírozására nem lesz mód, ez 
azonban pénzosztásnál általában nem sikerül. Prioritások közt említi a működési hiány 
megszüntetését, munkahelyteremtést, folyamatban lévő projektek befejezését, felkészülést 
az új önkormányzati törvényre, felkészülni a nagy ellátórendszerek átalakítására. 
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Összegezve elmondható, hogy a 2012-es év rendkívül nehéz lesz, a kaotikus törvényi 
helyzet, az állandó változás, a nehezedő pénzügyi körülmények egyre újabb kérdéseket 
vetnek fel. Szűkösen,takarékosan, racionálisan, visszafogott felhalmozással meg kell 
próbálni túlélni a 2012-es évet és készülni kell a következő 2-3 év még nehezebb 
feltételeire. Összességében a koncepciót elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál reagál az elhangzottakra, elsőként arra a felvetésre, hogy mennyire értékeli, 
vagy nem értékeli a kormány Ózdot. A nulladik kormányülés, a nemzeti konzultáció 
Ózdon volt megtartva Pintér Sándor miniszter úr vezetésével, amelyik a közbiztonságról 
szólt. Ennek eredményeképpen rendszeresen kapunk 5-10, de akár 20 fős rendőrségi 
létszám megerősítést is, pl. az uzsorások elfogásához. Kiemeltként kezelik térségünket a 
Startmunka programban, ez mintegy 0,5 milliárd Ft támogatást jelent. Az ÖNHIKI 
pályázatokban Ózd kapott a legtöbbet. AZ EU-önerő pályázatban szintén kiemelten segít a 
kormány. Gyakran látogatják meg városunkat államtitkárok, adnak a véleményünkre, 
többek között a roma stratégia kidolgozásánál. Pályázataink támogatása terén is sikeresek 
vagyunk. Elsőként mi tudtuk a térségre vonatkozó kilábalási stratégiát bemutatni a 
Rombauer-terv létrehozásával, melyet többször méltatott a kormányfő és a kormányzat 
több tagja is. Esélyünk van egy hatalmas állami beruházásban, fejlesztésben részt venni, 
mely a mai napon egy későbbi napirendként kerül megtárgyalásra, ez a digitalizációs 
program. Ez Ózdnak és kistérségének jelentősen meg fogja határozni a jövőbeni 
jelentőségét. Elsőként mi tudtunk tárgyalni a MÁV vezetésével a személyszállítás 
problémáiról. Ez a konkrétumok miatt fontos, melyet egyedül mi tudtunk produkálni. 
Elindult a közúti közlekedés koncepció elfogadtatása széles körben. A költségvetéssel 
kapcsolatosan elmondja, hogy kettősség az, amit az euro válság mutat. Hiszen Ózd három 
legnagyobb cége (Johnson Electric, General Electric, Ózdi Acélművek Kft) euróban 
értékesíti a termékeit, forintban történik a dolgozók, illetve az energia kifizetése. Így 
sokkal nagyobb a nyereségük, ezért fejlesztésekben gondolkodnak, mely szintén jó a 
városnak. A koncepcióra vonatkozóan többször elhangzott, hogy a lehetőségek 
figyelembevételével az irányelvek jók, így kéri a testületet annak elfogadására. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a költségvetési koncepcióról. 
 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
283/2011.(XI.24.) KH határozata 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban előterjesztett 
javaslatot megvitatta és az alábbi határozatot hozza. 
 

1.) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési előirányzatok kialakításánál 
kiemelten kezeli: 

 
a.) az új munkahelyek létrehozását szolgáló fejlesztések, befektetések ösztönzését, 
b.) a működési hiány megszüntetése érdekében szükséges, elkerülhetetlen 

intézkedéseket és ezzel együtt a kötelező feladatokat ellátó önkormányzati 
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intézmények biztonságos működését, az ahhoz legszükségesebb forrás 
biztosítását, 

c.) az önkormányzati önerő biztosítását, a kötelező feladatokat ellátó intézmények 
költségtakarékossági pályázatainak támogatását, 

d.) a folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztési pályázatok költségelőirányzaton 
belüli végrehajtását. 

 
2.) Az 1.) pontban meghatározott kiemelt célok teljesítése érdekében 
 

a.) A 2012. évi működési célú bevételeket és kiadásokat úgy kell megtervezni, 
hogy   a működési hiány a 2011. szeptemberben módosított rendeletben 
elfogadotthoz képest 150-280 M Ft-tal csökkenjen. 

b.) A működési kiadásokat valamennyi területen, minden önállóan működő és 
gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervnél a feladatellátás 
minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján kell 
megtervezni. 

c.) A kistérségi társulás keretében működő szociális ágazat működési kiadásainak 
előirányzatát az önkormányzati szociális pénzbeli juttatások fedezetének 
terhére kell megtervezni.  

d.) Az egészségügyi alapellátás kiadásait az OEP bevételekből kell finanszírozni. 
e.) A területi képviselők részére összesen 15.000 Eft felhalmozási és működési 

célú lakóterületi céltartalék tervezhető. 
f.) Az államháztartáson kívülre folyósított támogatásokat, a támogatott feladat 

fontosságától függően minimálisra kell csökkenteni. 
g.) A 2012. évi költségvetés tervezése során a különböző önkormányzati 

feladatokra (pl.  városi rendezvényekre, rehabilitációs feladatokra, stb.) 
szolgáló kereteket csökkenteni  kell. 

h.) A 2012. évi működési kiadások előirányzatainál elsősorban a kötelező 
önkormányzati feladatok anyagi feltételeit kell megfelelő szinten biztosítani. 

i.) További, jelentős önerőt igénylő felhalmozási kötelezettségvállalásra csak 
akkor kerülhet sor, amennyiben annak forrása a kötelezettségvállalás 
időpontjában rendelkezésre áll. 

j.) Olyan működési és felhalmozási kiadásokra, melyek a kiadások tartós 
növekedését eredményezik, forrás nem biztosítható, kötelezettség nem 
vállalható.  

3.) A Képviselő-testület az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi 
működési támogatását 4.000 Eft-ban határozza meg. 

 
 
Az 1.)-3.) pontban megfogalmazott iránymutatásokat a 2012. évi költségvetés 
kidolgozásánál – a konkrét pénzügyi bevételeket is figyelembe véve – szigorúan 
figyelembe kell venni. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a 2012. évi költségvetés előterjesztése 

-.-.- 
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Fürjes Pál polgármester elhagyja az üléstermet. 
 

6.) napirend 
Javaslat a Parking Hungary Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Fazekas Zoltán kéri a napirendet tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Vitális István ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta, egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
284/2011.(XI.24.) KH határozata 

a Parking Hungary Kft-vel kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzata a végelszámolás alatt álló Parking Hungary Kft. 

kérelmére a 2010. december hónapra megállapított 154.624,- Ft számlakövetelésről 
lemond, tekintettel arra, hogy bevételszerző tevékenységét a társaság 2010. 
december 09. napjától – az Önkormányzat kezdeményezésére - felfüggesztette. 

 
2.)  A Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert a lemondás írásban történő 

közlésére. 
 
Felelős: - dokumentum előkészítéséért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője  

  - dokumentum aláírásáért: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

7.) napirend 
Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatóságának igazgatói 

megbízása támogatására 
 

Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 

Vitális István elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta, támogatja, és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
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Obbágy Csaba tájékoztat, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

285/2011.(XI.24.) KH határozata 
a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatóságának  

igazgatói megbízása támogatásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Türr István Képző és 
Kutató Intézet Ózdi Igazgatóságának igazgatói posztjára Andó Pál (3530 Miskolc, 
Corvin u. 19. VIII/2.) megbízását. 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Ózd 
Város Önkormányzata képviseletében eljáró Polgármester által kiadott támogató 
nyilatkozatot. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 

-.-.- 
 

Andó Pál megköszöni a Képviselő-testület támogatását feladata elvégzéséhez. 
 
A 8/a.), 8/b.), 9.) és 10.)  napirend zárt ülés keretein belül került megtárgyalásra, melynek 
anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
11.) napirend 

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel 
felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra 

 
Fürjes Pál tájékoztatásul közli, azért van szükség a folyószámlahitel megújítására, mert 
ennek forduló napja november 28. Az előzetes tárgyalások alapján néhány számadatot 
kíván ismertetni. 699 MFt-os működési hiánya van az Önkormányzatnak, mely az 
ÖNHIKI támogatással 120 MFt-tal csökken. Ennek ellenére a biztonság kedvéért mégis 
700 MFt-tal tervezik megkötni a hitelfelvételi szerződést. A hitel folyósításának 
költségeiben némi eredmény, hogy az igénybe vett részre 3,5 %-ról 3 %-ra, a 
rendelkezésre tartásra pedig 3%-ról 1,5 %-ra sikerült mérsékelni a kamatot. Így a 
költségvetésben a bankköltségek tovább csökkennek. Ez az előterjesztést tartalmaz egy 
felsorolást a felajánlott ingatlanokról, a 3/c.) napirend alatt tárgyalt Kollégiumot viszont 
már nem szükséges fedezetként felajánlani. 
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Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta, támogatja, és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság nevében közli, az 
előterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
Obbágy Csaba tájékoztat, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
290/2011.(XI.24.) KH határozata 

a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító hitel felvételéhez szükséges 
 Képviselő-testületi nyilatkozatról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2011. (IX.16.) 
önkormányzati rendeletét összesen 699.9 MFt működési hiánnyal fogadta el, mely külső 
finanszírozás igénybevételével kerül finanszírozásra.  
Ennek kapcsán a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
      1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 700 

MFt rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. 
2.)  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének 

időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja. 

3.)  A futamidő vonatkozásában a Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a kért 
hitelt 2011. november hónap 28. napjától kívánja igénybe venni és 2012. 
november 27. napjáig visszafizeti. 

4.)    A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja     
fel: 

a) Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján, a 
törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog 
bejegyezhető. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más 
jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezték apport tárgyát sem. Az 
ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem 
vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára 
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szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzálogjoggal történő 
megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. 

 
    Az ingatlanok adatai a következők: 
 

                                 Ingatlan            Helyrajzi     Tulajdoni         Becsült 
            megnevezése                   címe                 száma                     hányad       forg. értéke  

(Eft) 
 

Hétvégi ház udvar    Arló, Akácos u. 14. 2115  1/1            3.750 
      Hétvégi ház udvar    Mezőkövesd               7093/34            1/1            5.000 
       Áruház  Ózd, Vasvár u. 60-62.   7352  1/1          65.000 
       Üzlethelyiség         Ózd, Vasvár u. 17.   7365/4/A/1     1/1           18.000 
       Üzlethelyiség         Ózd, Vasvár u. 27.     7365/6/A/1      1/1          30.500 
       Üzlethelyiség         Ózd, Vasvár u. 27.   7365/6/A/2      1/1          12.000 
 Üzlethelyiség            Ózd, Vasvár u. 27.    7365/6/A/3      1/1          13.750 
 Iroda         Ózd, Vasvár u. 59-69.     7903/A/193      1/1            6.000 
 Posta         Ózd, Árpád vezér u. 25.    8130/A/35      1/1          15.375 
 Üzlethelyiség        Ózd, Újváros tér 5.    8414/49/A/1 1/1            9.500 
 Üzlethelyiség        Ózd, Újváros tér 5.    8414/49/A/2 1/1          22.250 
 Üzlethelyiség        Ózd, Újváros tér 5.    8414/49/A/3 1/1            2.125 
 Iroda         Ózd, Szent István u. 12. 8415/107/A/77      1/1            6.500 
 Irodák         Ózd, Brassói u. 1. 8631/2/A/4; 8; 11  1/1          36.375 
 Üzemi épület        Ózd, Október 23 tér 1.      11172/B       1/1             262.500 

Összesen:                          508.625 
 
Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanokra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő 
jogokat az OTP Bank Nyrt.-re engedményezi. 
 
5.) Óvadékot nyújt Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a 

vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati 
rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes alábbi 
részvényekből. A részvények per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez 
lekötve nincsenek. A Képviselő-testület a Részvénytársaság Alapszabályának 
ismeretében nyilatkozza, hogy a névre szóló részvények részvényesi jogok 
érvényesítéséhez a Részvénytársaság az OTP Bank Nyrt. letéti igazolását 
elfogadja. A testület felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a hitel futamideje 
alatt a részvények után járó osztalékot beszedje, s ezzel az óvadék összegét 
megnövelje. 

 
     Értékpapír                     Névértéke                          Névre/bemutatóra
   megnevezése             szóló 
 
   ÉMÁSZ részvény és  
    osztalékai                        117.940                                               névre szóló 
 

6.) A Képviselő-testület a rövid lejáratú hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. 
részére felajánlja a saját és adójellegű bevételeit. 
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7.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat 

kötelezettségvállalása megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 88. § (2) bekezdésben foglaltaknak.   

 
8.) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedéseiről 

szóló 24/KH/2011.(II.17.) számú határozatának 1.) pontját hatályon kívül helyezi.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat alapján a 
hitelszerződés és az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
 
 Felelős:Polgármester 
           Határidő: 2011. november 27. 
 

-.-.- 
 

12.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál szóbeli kiegészítést tesz. Az eredeti határozati javaslatban csak az Ózdi 
Olvasóért Alapítvány szerepel, de a bizottsági üléseken született még további három 
javaslat. Dr. Bélteczki János Alapítvány Csépány-Somsály Fejlesztésére 380.000,- Ft, Dr. 
Mészáros Miklós Bolyokért Alapítványnak 50.000,- Ft, valamint Dr. Kósné Dargai Rita 
Mentők a Mentésért Alapítványnak 50.000,- Ft. 
 
Fazekas Zoltán kéri a határozati javaslatot megtárgyaló bizottsági véleményt. 
 
Vitális István, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
előterjesztést megtárgyalták és a kiegészítésekkel együtt egybehangzóan elfogadásra 
javasolják. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
291/2011.(XI.24.) KH határozata 

alapítványok támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok általános és lakóterületi 
tartalékból  történő támogatását.  
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 Ózdi Olvasóért Alapítvány                                                        100.000 Ft 
Alapítvány Csépány Somsály Fejlesztésére          380.000 Ft 
Bolyokért Alapítvány               50.000 Ft 
Mentők a Mentésért Alapítvány              50.000 Ft 

  
 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

 
-.-.- 

 
Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés további vezetésére visszaadja a szót Fürjes Pál 
polgármesternek. 
 

13.) napirend 
Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2012. évi felújítási 

tervének elfogadására 
 
Fürjes Pál köszönti az előterjesztő Tengely Andrást, az ÓZDINVEST Kft ügyvezetőjét. 
Miután nincs szóbeli kiegészítés, kéri a bizottsági állásfoglalást. 
 
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
292/2011.(XI.24.) KH határozata 

a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2012. évi felújítási tervének 
elfogadásáról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft., mint vagyonkezelő javaslata alapján – az Ózd 
Város Önkormányzata és az ÓZDINVEST Kft. között 2008. július 1-jén létrejött 
Vagyonkelezési szerződés 5.3. pontjának megfelelően – hozzájárul ahhoz, hogy a 
vagyonkezelő a 2012. évben a vagyonkezelésében lévő ingatlanokra elszámolt 
amortizációt 5.600.000 Ft összegben az Ózd, Október 23. tér 1. szám alatti ingatlan 
felújítási munkálataira fordítsa. 
 
Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2012. december 31. 
 

-.-.- 
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14.) napirend 
Javaslat a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú 

helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 215/2011.(VII.28.) KH 
határozat kiegészítésére 

 
Fürjes Pál kéri az előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Vitális István tájékoztat, technikai jellegű előterjesztésről van szó. Bizottsága, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

293/2011.(XI.24.) KH határozata 
a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú helyiségekkel 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 215/2011.(VII.28.) KH határozat 
kiegészítéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Képviselő-testület a 215/2011. (VII.28.) KH határozat 4. pontját az alábbiakkal 

egészíti ki: 
„A Képviselő-testület az Ózd, Csépányi út 121. szám alatti ingatlan kezelői jogát 
az ÓZDINVEST Kft-től 2011. november 30. napjával elvonja és 2011. december 
01. napjától a Polgármesteri Hivatal Gondnoksági és Informatikai Csoport 
kezelésébe adja.”  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ÓZDINVEST Kft-vel megkötött 
üzemeltetési szerződés módosítására. 

 
 
Felelős: 1-2. pontok vonatkozásában: 

  üzemeltetési szerződés módosításának előkészítéséért: 
 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

üzemeltetési szerződés módosítás aláírásáért: 
 Polgármester 

az ingatlan átadásáért: 
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

az ingatlan átvételéért, kezelésért: 
 PH. Gondoksági és Informatikai Csoport vezetője 

Határidő:  2011. november 30., illetve folyamatosan 
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-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester az ülés további vezetésére átadja a szót Fazekas Zoltán 
alpolgármesternek. 
 

15/a.) napirend 
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására pályázat benyújtásához az Észak-

Magyarországi Operatív Program Ipartelepítés c. konstrukció ÉMOP-1.1.1/B-11 
kódszámú pályázati felhívására 

 
Fürjes Pál előterjesztőként elmondja, hogy ez egy olyan újabb munkahely teremtést 
támogató pályázat, amelyben közreműködünk egy a városunkba települő cég 
pályázatában. A pályázat ipartelepítésről szól, melyhez a betelepülő Polytechnik Hungária 
Kft a 9105/2 hrsz-ú ingatlanból telekmegosztással kialakításra kerülő 2,9 ha területű 
ingatlanon kívánja megvalósítani ezt a fejlesztést, valamint egy fióktelepet kíván 
létesíteni. E pályázat elnyerése esetén 100-150 fő vasipari munkást tudna foglalkoztatni.  
 
Vitális István kiegészítve a Fürjes Pál polgármester által elmondottakat tájékoztat, hogy a 
II. határozati javaslatban a kipontozott részre 2 MFt-ot kell beírni. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság támogatja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az I. határozati javaslattal kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

294/2011.(XI.24.) KH határozata 
tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról pályázat benyújtásához az Észak-Magyarországi 

Operatív Program Ipartelepítés c. konstrukció ÉMOP-1.1.1/B-11 kódszámú 
pályázati felhívására 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület támogatja a POLYTECHNIK HUNGÁRIA Fémipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság biomassza tüzelésű kazánokat előállító 
munkahelyteremtő projektjét, annak megvalósítását az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló ózdi 9105/2 hrsz-ú ingatlanból telekmegosztással kialakításra 
kerülő 2,9 ha területű ingatlanon. 

 
2.  A Képviselő-testület támogatja, hogy a POLYTECHNIK Kft. pályázatot nyújtson 

be az ÉMOP-1.1.1/B-11 kódszámú Észak-Magyarországi Operatív Program 
Ipartelepítés c. pályázatra.  
Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat bérbeadással biztosítja a társaság részére 
a határozat 1. pontjában megjelölt ingatlan használatát. 
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3.  A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a telekmegosztással kialakításra 
kerülő ingatlanon a POLYTECHNIK Kft. telephelyet vagy fióktelepet 
jegyeztethessen be a pályázat kikötésének megfelelve. 

 
4.  A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a határozat 

mellékletét képező Tulajdonosi Hozzájáruló Nyilatkozat aláírására és kiadására, 
továbbá a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 
5.  A Képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében szükségessé váló 

telekmegosztás előkészítésével megbízza a PH. Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét. 

 
 
Felelős: ingatlan telekmegosztásáért: 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály  
 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásáért:  

Polgármester 
              nyilatkozat pályázóhoz történő eljuttatásáért:  

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője  
Határidő: 2011. november 30., ill. 2011. december 15. 
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Melléklet a 294/2011. (XI.24.) KH határozathoz 
 

TTuullaajjddoonnoossii  hhoozzzzáájjáárruullóó  nnyyiillaattkkoozzaatt  
 
Alulírott Fürjes Pál Ózd Város Polgármestere, Ózd Város Önkormányzata mint az Ózd, 
9105/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy  
 

h o z z á j á r u l o k   
 
a POLYTECHNIK HUNGÁRIA Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2133 
Sződliget, Szeszgyár; cégjegyzékszám: 13-09-063310) ÉMOP-1.1.1/B-11 „Ipartelepítés” 
című pályázata benyújtásához, a projekt Ózd, 9105/2 hrsz-ú ingatlanból telekmegosztással 
kialakításra kerülő 2,9 ha területű megvalósítási helyszínen történő végrehajtásához, és a 
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó – 
POLYTECHNIK HUNGÁRIA Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság – általi 
aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a 
fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
Ó z d, 2011. november 25. 
 

 Fürjes Pál 
polgármester 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az II. határozati javaslattal kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

295/2011.(XI.24.) KH határozata 
pályázat benyújtásához az Észak-Magyarországi Operatív Program Ipartelepítés c. 

konstrukció ÉMOP-1.1.1/B-11 kódszámú pályázati felhívására 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Az Önkormányzat az ÉMOP-1.1.1/B-11 pályázat feltételeinek biztosítására és 

egyéb ingatlanhasznosítások tervezési és pályázati előkészítése érdekében 
talajmechanikai próbafúrásokat végeztet a 9105/2 hrsz-ú és 9259/2, 9259/ 3 hrsz-ú 
ingatlanokon. 

 
Felelős: a munkálatok megrendeléséért: 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: döntést követően azonnal 

 
2.  A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában megjelölt talajmechanikai 

próbafúrások és elemzések, valamint a 2011. évben szükséges pályázat előkészítő 
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feladatok (értékelemzések, telekalakítások, társasház alakítás, tervek készítése) 
finanszírozására a 2011. évi költségvetés városrehabilitációs kiadási 
előirányzatából 2 M Ft-ot átcsoportosít az önkormányzati ingatlanok 
hasznosításával kapcsolatos előkészítő munkákra meghatározott kiadási 
előirányzatba. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiadási előirányzat 
átcsoportosítását a soron következő költségvetési rendelet módosítása során 
terjessze elő. 
 
Felelős:  költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért: 

   Pénzügyi Osztály vezetője 
költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséért: 

   Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

15/b.) napirend 
Javaslat a Városi Stadion pályázati forrásból megépítésre kerülő multifunkcionális 

sportpálya önerejének kiegészítésére 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottsági véleményt. 
 
Vitális István előterjesztő ismerteti, hogy az Önkormányzat 20 MFt-ra pályázott a 
multifunkcionális sportpálya kialakítására, melyhez önerőből 2,3 MFt-ot terveztek 
biztosítani. 18 MFt-ot sikerült elnyerni, mely a jelenlegi ÁFA változások miatt nettó 
15,276 MFt. A kivitelezésre meghívásos közbeszerzési eljárás lett kiírva. A nyertes 
pályázóval megegyezve csupán 360 EFt többlet kiadásra van szükség, amely 
átcsoportosítással megoldható. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslattal  kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
296/2011.(XI.24.) KH határozata 

a Városi Stadion területén pályázati forrásból megépítésre kerülő multifunkcionális 
sportpálya önerejének kiegészítéséről 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért a Városi Stadion területén pályázati forrásból tervezett, 

multifunkcionális sportpálya kialakításával és az ehhez szükséges önerő többlet 
biztosításával. 
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2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tervezett fejlesztés megvalósításához 
szükséges 360 Eft önerő többlet Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetésében, a József Attila Gimnázium aulájának felújítására jóváhagyott 
keretből történő átcsoportosítással kerüljön biztosításra. 

 
 
      Felelős:Pénzügyi Osztályvezető 
     Határidő: 2011. november 24. 
 

-.-.- 
Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Fürjes Pál polgármesternek. 
 

16.) napirend 
Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben elvégzendő 

felújítások jóváhagyására 
 
Fürjes Pál köszönti az előterjesztő Bíró Ferencet, az Ózdi Vízmű Kft ügyvezetőjét.  
Ismerteti, hogy 23 MFt értékben történik a felújítás. Ez azért fontos, mert két, a vízhálózat 
jellegét befolyásoló pályázat végrehajtási szakaszába léptünk. Kéri az előterjesztést 
megtárgyaló bizottság véleményét. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
297/2011.(XI.24.) KH határozata 

a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben elvégzendő felújítások 
jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Vízmű Kft. között létrejött 
Vagyonkezelési Szerződés 5.2.pontja alapján jóváhagyja, hogy az Ózdi Vízmű Kft. 
vagyonkezelésbe átadott eszközök értékcsökkenése után a 2012. évben képződő felújítási 
keret (15 500 eFt) és a 2011. évről áthúzódó felújítási keret (7.769 eFt), összesen 23.269 
eFt az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra:  
 
1. A 2011. évre jóváhagyott 1 566 eFt a somsályi víztározó medence zárkamra 

rekonstrukció 2012. évben történő megvalósítására. 
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2. A Svájci-Magyar pályázat keretében a vízvezeték hálózat jelentős felújításához 
kapcsolódó beruházásra és rekonstrukcióra 18 703 eFt. 

 
3. A nem tervezhető váratlan felújításokra 3 000 eFt. 
 
 
Határidő: 2012. december 31. 
 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft ügyvezető igazgatója 

 
-.-.- 

 
Fürjes Pál polgármester az ülés további vezetésére átadja a szót Fazekas Zoltán 
alpolgármesternek. 
 

17.) napirend 
Javaslat a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi 

Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 
 

Fazekas Zoltán kéri az előterjesztő és a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István előterjesztőként elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés ez év 
december 31-én lejár, ezért van szükség a meghosszabbítására. Kéri a Képviselő-
testületet, támogassa újabb 10 évre a szerződés megkötését. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság egybehangzóan támogatta és elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság titkáraként ismerteti, 
hogy bizottsága a szerződés meghosszabbítását támogatja és egybehangzóan elfogadásra 
javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
298/2011.(XI.24.) KH határozata 

a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a települési folyékonyhulladék-kezelési 
közszolgáltatás ellátásával továbbra is az Ózdi Vízmű Kft-t bízza meg, 2012. január 01-
jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: 2011. november 30. 
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Melléklet a 298/2011. (XI. 24.) KH határozathoz 

 
Közszolgáltatási szerződés 

 
amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (Ózd, Városház tér 1., képviseli: Fürjes 
Pál polgármester), továbbiakban Önkormányzat, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (Ózd, 48-as 
út 4., képviseli: Bíró Ferenc ügyvezető), továbbiakban Közszolgáltató között – Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2011. (XI. 24.) KH határozata alapján – alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Az Önkormányzat jelen szerződés keretében 2012. január 01. napjától 2021. december 

31. napjáig terjedő időre megbízza a Közszolgáltatót Ózd város közigazgatási területén 
kizárólagos joggal a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és 
ártalmatlanítását magában foglaló tevékenység (továbbiakban: közszolgáltatás) 
ellátásával. Közszolgáltató vállalja a közszolgáltatás folyamatos ellátását. 

2. A közszolgáltatás ellátása során Közszolgáltató köteles maradéktalanul betartani a 
hatályos jogszabályok előírásait. 

3. Az Önkormányzat Közszolgáltató kérésére köteles a rendelkezésére álló, a 
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat szolgáltatni. 

4. Az Önkormányzat elősegíti a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás, valamint a 
külön szerződés tárgyát képező települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási 
tevékenység szükség szerinti összehangolását. 

5. Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési folyékony hulladékot 
kizárólag az általa üzemeltetett városi szennyvíztisztító telepen (Ózd, Kovács-H. Gy. út, 
hrsz: 060) helyezheti el további kezelés, ártalmatlanítás céljából. 

6. Közszolgáltató a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott 
módon, folyamatosan és teljes körűen köteles elvégezni a közszolgáltatást. 

7. Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos 
ellátásához szükséges jármű, gép, eszköz, berendezés rendelkezésre álljon, valamint 
köteles gondoskodni a szükséges létszámú és képzettségű szakember foglalkoztatásáról. 

8. Közszolgáltató gondoskodni köteles a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez 
szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzéséről. 

9. Közszolgáltató feladata az önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díj 
beszedése a közszolgáltatást igénybe vevőktől. A beszedett díj közszolgáltatót illeti. 

10. A közszolgáltatást Közszolgáltató a beszedett közszolgáltatási díjból finanszírozza. A 
közszolgáltatási díjat a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben előírt részletes szakmai 
szabályok alapján kell megállapítani. Az önkormányzati rendeletben megállapított, a 
jelen szerződés megkötésekor érvényes közszolgáltatási díjak legmagasabb mértékét a 
jelen szerződés 1-2. melléklete tartalmazza.  

11. A közszolgáltatási díjhátralék behajtásával kapcsolatban közszolgáltató a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvényben  foglalt szabályozás szerint jár el. 

12. Az önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltatási díj alkalmazásának 
tapasztalatairól Közszolgáltató évente 1 alkalommal, legkésőbb december 15-ig 
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tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét. Ugyanezen alkalommal tehet 
javaslatot Közszolgáltató a közszolgáltatási díj módosítására.  

13. A közszolgáltatással kapcsolatos adatokat és nyilvántartást Közszolgáltató az 
önkormányzati rendeletben meghatározott módon vezeti. A kibocsátónként elkészített 
vízmérleget évenként összesíti, értékeli és erről a következő év május 30-ig tájékoztatót 
készít a Képviselő-testület részére. 

14. A közszolgáltatást igénybe vevők folyamatos tájékoztatásáról, a fogyasztói panaszok és 
észrevételek intézéséről Közszolgáltató az Ózd, 48-as út 4. sz. alatti telephelyén 
ügyfélszolgálati iroda működtetésével gondoskodik. 

15. Az ügyfélszolgálati iroda működési rendjét Közszolgáltató állapítja meg, és arról 
tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a szolgáltatást igénybe vevőket. 

16. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása érdekében az Önkormányzat előzetes 
egyetértése mellett köthet szerződést alvállalkozóval, melynek tevékenységéért teljes 
felelősséggel tartozik. 

17. Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban bármikor tájékoztatást 
kérhet és ellenőrizheti Közszolgáltatót. 

18. Az Önkormányzatnak jogában áll kivizsgálni minden olyan esetet, amikor Közszolgáltató 
ténylegesen vagy vélhetően elmulasztja vagy hibásan teljesíti a Közszolgáltatást. 
Amennyiben bebizonyosodik, hogy Közszolgáltató neki felróható okból nem, vagy nem a 
jelen szerződésben foglaltak szerint teljesítette a közszolgáltatást, az Önkormányzat 
felszólítja a mulasztás pótlására. 

19. A közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve a szerződés lejárta előtti felmondására 
a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 15. és 16. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 

20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény, a 224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet, a 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet, 
valamint a 33/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak. 

 
 
Ózd, 2011. november 
 
 
 
………………………………    
 ………………………….............. 
              Fürjes Pál                        Bíró Ferenc 
            polgármester                         ügyvezető 
Önkormányzat képviseletében         Közszolgáltató 
képviseletében 
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1. melléklet a közszolgáltatási szerződéshez 

 
Települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási díj legmagasabb 

mértéke és a díjalkalmazás feltételei 
 
Alkalmazandó 2011. január 1-jétől a csatornázott utcákban, valamint a 
lakosság kivételével csatornázatlan utcákban. 
 

Zárt szennyvíztároló 
kiürítése esetén 

16 m csőhosszig 
Ft/m3 

16 m csőhossz felett 
Ft/m3 

10 km megtett útig 
 

 
1.616 

 
1.780 

10-20 km megtett útig 
 

 
1.780 

 
1.944 

20 km-től hosszabb megtett 
út esetén 

 
1.944 

 
2.112 

Nem szippantható sűrű 
anyag lazítása 

 
648* 

 
728* 

 
 

16 m csőhosszig 16 m csőhossz felett 
Űrgödrös árnyékszék 
esetén 

Ft/ürítés 

10 km megtett útig 7.536 8.612 
10 km-től hosszabb 
megtett út esetén 

 
8.612 

 
9.688 

Kétszeri sűrű anyag lazítás 
után, minden plusz lazítás 

 
752* 

 
860* 

 
 
* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság igényli. 
 
Zárt szennyvíztároló ürítése esetén, 3 m3 szippantott mennyiségig a tartály kihasználatlanság 
miatt, 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni. 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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2. melléklet a közszolgáltatási szerződéshez 

 
 
Kedvezményes települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási díj és 

a díjalkalmazás feltételei 
 
Alkalmazandó 2011. január 1-jétől a csatornázatlan utcákban a lakosság 
részére. 

 
 

Zárt szennyvíztároló 
kiürítése esetén 

16 m csőhosszig 
Ft/m3 

16 m csőhossz felett 
Ft/m3 

10 km megtett útig 1.440 1.600 
10-20 km megtett útig 1.600 1.760 
20 km-től hosszabb megtett 
út esetén 

 
1.760 

 
1.920 

Nem szippantható sűrű  
anyag lazítása 

 
620* 

 
700* 

 
 
* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság igényli. 
 
Zárt szennyvíztároló ürítése esetén, 3 m3 szippantott mennyiségig a tartály kihasználatlanság 
miatt, 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni. 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

-.-.- 
 

18.) napirend 
Javaslat  a  KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósítását 

célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátására 
 

Fazekas Zoltán kéri a bizottsági véleményt. 
 
Vitális István közli, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
299/2011. (XI.24.) KH határozata 

  
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósítását célzó 

átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

Városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott kiadási előirányzatból 750.000,- Ft-
ot, azaz Hétszázötvenezer forintot az általános tartalék keretbe átcsoportosít, a  
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósításához 
szükséges szakmai tanácsadási feladat ellátása költségeinek fedezetére. 

 
2.)  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiadási előirányzat 

átcsoportosítást a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával terjessze elő. 
 
3.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, az Ózd Városi Csatornamű 

Víziközmű Társulat, mint társberuházó tevékenységének koordinációjára 
irányuló 600.000,- Ft+ÁFA összegű szakmai tanácsadási megbízási szerződés 
megkötésére és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: 

- megbízási szerződés előkészítéséért: PH Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

- megbízási szerződés aláírásáért: Polgármester 
- költségvetés módosítás előkészítéséért: PH Pénzügyi Osztály vezetője 
- előterjesztés benyújtásáért: Polgármester 

 
Határidő: döntést követően azonnal, illetve a 2011. december havi Képviselő-testületi 
ülés 
 

-.-.- 
 

19.) napirend 
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi téli 

felkészülési programjára 
 

Fazekas Zoltán köszönti a VSI képviseletében megjelent Hubay Imre főmérnököt. Kéri 
az előterjesztést megtárgyaló bizottság véleményét. 
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Vitális István közli, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Tartó Lajos elmondja, hogy a két nappal korábbi bizottsági ülésen a téli felkészüléssel 
kapcsolatban néhány észrevételt tett a 6.sz. választókerületet érintően, főként Szenna és 
Susa utcáira vonatkozóan. Örömmel és köszönettel jelenti be, hogy a VSI nagyon gyorsan 
és pozitívan reagált észrevételeire. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
300/2011.(XI.24.) KH határozata 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési 
programjáról 

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

1. A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező 2011-2012. évi téli 
felkészülési programot jóváhagyja. 

 
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 
2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja felhívás közzétételét, melyben a lakosság 

és egyéb kötelezettek figyelmét fel kell hívni a hóeltakarításra vonatkozó 
feladataikra. 

 
Felelős:  Közterület-Felügyelet vezetője 
Határidő: 2011. december 10. 

 
3. Szükségesnek tartja továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti 

ingatlantulajdonosokat és használókat terhelő védekezési kötelezettség 
korábbiaknál határozottabb és következetesebb számonkérését. 

 
Felelős:  Közterület-Felügyelet vezetője 
Határidő: értelemszerűen 
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Melléklet a 300/2011. (XI. 24.) KH határozathoz 
 
A VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 2011-2012. 

ÉVI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 
 
A program  Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. számú rendelete, továbbá az 
5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével 
készült, az Önkormányzat tulajdonában és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető 
Intézmény kezelésében álló utak, közterületek téli akadálymentesítésének végrehajtására. 
 
A felkészülési terv nem terjed ki az Ózd város közigazgatási területén áthaladó, állami 
tulajdonban lévő főutakra, az  un. „átkelési szakaszok”-ra (1. sz. és 1.a sz. mellékletek), 
azok  téli tisztítását és csúszásmentesítését a kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt  végzi. A 
téli üzemeltetési operatív feladatok meghatározása Ózd Város Önkormányzatának 1992. 
évi 16. sz. rendelete figyelembe vételével történik, különös tekintettel   az 5. §-ban, 
valamint a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottakra (2.sz. és 3. sz.  melléklet).  
 
A program készítésének célja a téli időszakban a közutak akadálymentes 
gépjárműforgalmának  biztosítása, a gyalogos közlekedési útvonalakon a balesetmentes 
közlekedés elősegítése.  Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:  
 

1. Gépek, járművek felkészítése: 
 

A téli munkákban az alábbi gépek vesznek részt :  
- 3 db gépjármű hóekével és szórófelépítménnyel (IVECO, IFA és Multicar), 
- 1 db MTZ 555/E billenős pótkocsival, 
- 1 db ZETOR 6045 tolólappal, sószóróval, 
- 1 db Hunday fix platós gépjármű, 
- 1 db KIA fix platós gépjármű, 
- 1 db MAZDA műhelykocsi, 
- 1 db RÁBA 19 tolólapos gép, 
- 1 db MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, 
- 1 db FAY 555 rakodó és tolólapos gép, 
- 1 db CATERPILLAR homlokrakodó. 
 
A biztonságos működés érdekében a fenti gépeken 

- a szükséges karbantartásokat, műszaki vizsgáztatásokat el kell végezni, 
- ellenőrizni kell az akkumulátorok és gumiköpenyek állapotát, gondoskodni kell az 

esetleges cserékről,   
- a járművek hűtőberendezését fagyálló folyadékkal fel kell tölteni, a  

levegőrendszereket fagymentesíteni kell,  
- fel kell szerelni a hóekéket, szóró szerkezeteket, működőképességüket ellenőrizni 

kell, 
- gondoskodni kell az ésszerű mennyiségű tartalék-alkatrészről.  

 
A felkészítés befejezése után a gépjárművek szemléjét meg kell tartani. A szemlére a 
Polgármestert, a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
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Osztály vezetőjét, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetőjét, valamint a sajtó 
képviselőjét meg kell hívni. 
 
Felelős: felkészítésért :   Hancsovszki Lajos szerviz részleg vezető 
   szemle megszervezéséért: Dubovinszky László műszaki vezető 
Határidő: felkészítésre:     2011. november 15. 

    a szemlére megtartására:  2011.november 16.  
 

2. Szóróanyag és egyéb eszközök biztosítása 
 
2/1. Szóróanyagok: 
A csúszásmentesítéshez használt anyagok meghatározása a 346/2008.(XII.30.) Korm. 
Rendelet 5.§ (2) bekezdése figyelembe vételével történt, mely szerint „Belterületi 
közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a 
síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak 
közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti”.”  
 
Ezért az utak szórására ipari só és osztályozott kavics keveréket, a járdák szórására 
osztályozott kavicsot, a díszburkolatokhoz pedig kímélő síkosságmentesítő oldatot és 
osztályozott kavicsot kell biztosítani az alábbi mennyiségben :  
 
- ipari só :      300 tonna (induló készlet: 10 t), 
- osztályozott kavics :   900 tonna (szemnagysága: 1-5, illetve 2-4 mm) 

(induló készlet 300 t), 
- jégmentesítő oldat:   1000 kg . 
Keverési arány :   1 rész só, 3 rész osztályozott kavics. 
 
2/2. Egyéb eszköz-szükséglet :  
- nyelezett lapát:   50 db 
- hólapát:   150 db 
- jégvágó: 50 db 
- vesszőseprő:   150 db 
 
Felelős :  szóróanyagok beszerzésért:  Dubovinszky László műszaki vezető 
               eszközök beszerzéséért:  Gecse Józsefné gazdasági vezető 
Határidő : induló készlet beszerzésére: 2011. november 15.  
 további mennyiségre vonatkozóan:  szükség szerint 
 
2/3. Utcai szóróanyagtároló edények és depóniák 
Az 4. számú melléklet szerinti helyszínekre ki kell helyezni a szóróanyag tároló 
edényeket, szóróanyaggal fel kell tölteni azokat, majd a felhasználástól függően után kell 
tölteni, a szóróanyag depóniákat ki kell alakítani, illetve folyamatosan pótolni kell. 
 
Felelős :  Koncz József részlegvezető 
Határidő :  2011.november 15., illetve folyamatos 
 
3. Közreműködő dolgozók  munkarendje, feladatai: 
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3/1. Munkarend 
A hóeltakarításban résztvevő irányító munkakört betöltő és fizikai állományú dolgozók 
munkaideje 6.00 órakor kezdődik, a 12.01-től kezdődő időszakban a munkaidőn túli 
(délután, éjjel, illetve munkaszüneti napokon) tartós hóesés bekövetkezése esetén a 
munkát reggel 5 órakor meg kell kezdeni. 
Készenlét: 2011. november 18. 14 órától december 1-jén  6.00 óráig : 

- 1 fő diszpécser és 1 fő gépkocsivezető otthoni készenléti szolgálatot teljesít 
munkaidőn túl, 

- 1 db szóró kocsit szóróanyaggal feltöltve a telephelyen készenlétbe kell helyezni a 
szükség szerinti csúszásmentesítés elvégzésére. 

 
Ügyelet: 2011. december 1. 14 órától  2012. február 28-ig :   

- 4 fő diszpécser 24 órás, 12 fő gépkocsivezető és 4 fő gépkezelő 12/24 órás 
folytonos munkarendű   állandó telephelyi ügyeleti szolgálatot teljesít. 

- Otthoni készenléti szolgálat 1 fő autószerelő részére délutáni és éjszakás műszakra, 
illetve munkaszüneti napokra munkaidőn túl. 

 
Ebben az időszakban minden hónap 26. napjáig el kell készíteni a következő hónap 
telephelyi ügyeletet és otthoni készenlétet teljesítő dolgozók beosztását, vezénylését. 
Az ügyeleti díjak elszámolása a Munka Törvénykönyve szerint történik. 
 
Felelős :  Koncz József részlegvezető 
Határidő : értelemszerűen 
 
3/2. A végrehajtás feladatai 
 
A téli csúszás és hómentesítés gyalogos közlekedést biztosító, 7.sz. melléklet szerinti 
operatív feladatainak irányítását, koordinálását a városüzemeltetési részleg vezetője végzi. 
A túlmunka elrendelését az intézményvezető engedélyezi a részlegvezető 
kezdeményezésére a műszaki vezetővel való konzultáció alapján. A munkák helyzetéről 
napi rendszerességgel beszámol a műszaki vezetőnek, aki szükség szerint tájékoztatja az 
intézményvezetőt. Rendkívüli helyzet kialakulását haladéktalanul jelzi, illetve a szükséges 
tennivalókat egyezteti az intézményvezetővel. 
 
Téli  üzemeltetésben résztvevők felkészítése 
A téli üzemeltetésre való felkészülés során, a munkák megkezdése előtt a munkavédelmi 
oktatásban való részvétel minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára 
kötelező, melyet aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt 
figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására. Az oktatás tematikáját 
a 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Felelős:  Sztraka Gyula  
Határidő: 2011. november  15. 
 
Diszpécser feladata:  
Az otthoni készenlétbe, illetve telephelyi ügyeletbe beosztott diszpécser  

- köteles folyamatosan figyelni az időjárás változását, 
- megszervezni a gépi csúszás és hómentesítési munkákat (6.sz. melléklet), 
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- napi három alkalommal naplózza az eseményeket, 
- folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatja a részlegvezetőt, műszaki 

vezetőt, 
- kezeli az ügyeleti mobiltelefont és naplózza a beérkező bejelentéseket, intézkedik a 

megfogalmazott igények fontossági sorrendben történő teljesítéséről, 
- kapcsolatot tart a mentőkkel, tűzoltósággal, rendőrséggel, 
- Listát készít a feladata ellátásában közreműködő, vagy érintett, értesítendő 

személyekről, vállalkozásokról, szervezetekről, azok telefonszámairól és azt a 
diszpécser helyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 
 

Járőr feladata: 
Diszpécser által a járőrözésre beosztott szóró gépkocsi vezetője az útja során  figyeli az 
utak állapotát, a közlekedést helyzetét, az időjárás lokális változásait, ezekről 
folyamatosan tájékoztatja a diszpécsert. Páralecsapódás, vagy csapadéktól származó 
síkosodás észlelése esetén szükség szerint elvégzi a mentesítést.  
 
Síkosság, hóesés alkalmával elvégzendő feladatok: 
A csapadék mértékének függvényében az egyes gépjárműveket, munkába kell állítani, 
valamint a kézi úttisztítás végzését el  kell  rendelni. A kézi hóeltakarítást, 
csúszásmentesítést a vonalterv alapján kell végezni (7. Sz. melléklet). Ebben 
elsődlegességet élveznek a városon belüli autóbusz megállók, veszélyes, nagy forgalmú 
lépcsők, járdák, gyalogos átkelőhelyek. A vonalterv tartalmazza azokat a 
járdaszakaszokat, ahol a kisebb hótoló gépek is végezhetnek munkát. Abban az esetben, 
ha a hóeltakarítás következtében keletkező hóakadályok az utak, illetve járdák 
rendeltetésszerű használatát nagymértékben gátolják, intézkedni kell azok elszállításáról. 
 
Felelős : szállítás megszervezéséért:   Koncz József részlegvezető 

   tájékoztatásért:   ügyeletes diszpécser 
Határidő :      értelemszerűen 
 
4. Rendkívüli hóhelyzet 
A szokásostól, illetve átlagostól eltérő, a  város működését, a közlekedést igen nagy 
mértékben veszélyeztető hóesés esetén a külön válságterv szerinti intézkedéseket kell 
foganatosítani. 
 
Felelős:  Tóth Pál intézményvezető 
Határidő:  értelemszerűen 
 
5. A mentesítés várható dologi költségei 
- ipari só:  300 tonna     6.075 e Ft  
- osztályozott kavics: 900 tonna  900 e Ft  
- jégmentesítő oldat:   1000 kg  500 e Ft 
- gépjárművek, munkagépek felkészítése, üzemeltetése  6.500 e Ft 
- szerszámok, munkavédelmi kesztyű  500 e Ft 
- védőital                                                                                          200 e Ft 
Összes költség  14.675 e Ft 
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1. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  
Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 
 

Az Ózd város területén  áthaladó állami tulajdonban és 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében álló utak: 

 
 

I. Őrjáratos utak: 
 

1. 25.sz. fkl. Út (Bánréve – Eger – Kerecsend) 
Rozsnyói út – Vasút út – Volny út – Jászi Oszkár út – Vasvár út – Csépányi út 

2. 25307.sz. Ózd vasútállomási bekötő út 
3. 25122 sz. Brassói út szakasza (Balassi B. út – Volny út, Jászi O. út kereszteződés 

között) 
 
 
II. Rayonos utak 
 

1. 2522.sz. közút (Ózd – Sáta) 
(Táblási temetőnél lévő csomóponttól kiindulóan) 

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

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

(a Gyújtósi csomóponttól kiindulva) 
Munkás út – Ív út – 48-as út – Pázmány út 

 
3. 2306.sz. közút (Ózd – Zabar) 

(a Bolyki elágazástól kiindulva) 

Malom út – Zrínyi út – Bolyki főút – Szentsimoni út 
 

 
Ezen utak csúszásmentesítését a Magyar Közút Nonprofit Zrt saját közútkezelési 
szabályzata szerint végzi. 
 
Intézményünk az állami tulajdonú utakon – szükség szerint – csak tolólapozási munkát 
végez azokon a szakaszokon, ahol az önkormányzati utak megközelítése miatt saját 
szórókocsijai közlekednek, továbbá elvégzi az állami utak mentén található buszöblök 
területének hómentesítését, sózását. 
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2. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  
 

KIVONAT 
Ózd Város Önkormányzatának 

1992. évi 16. sz. rendelete 
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 

 

„Téli síkosságmentesítés 
 

5. § 
 

(1) Síkosság elleni védekezéshez nártriumklorid tartalmú szereket csak 
környezetkímélő anyagokkal (homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni. 

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

(3) A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, illetve azt tárolni, hogy a víz 
elvezetésére szolgáló folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon 
maradjon. 

(4) Tilos hórakást elhelyezni: 
1. a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a 

járművekről való le- és felszállást, 
2. útkereszteződésben, útburkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyeken, 
3. közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró 

csap, közkifolyó, szeméttároló edény stb.). 
(5) Az úttesten felhalmozódott havat az Ózdszolg Nonprofit Kft köteles úgy 

eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.  
(6) Rendkívüli helyzet esetén a polgármester az 5. §-ban foglaltakról eltérően 

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

hóeltakarítását az 1. sz. melléklet szerinti kategóriába sorolás figyelembe 
vételével kell végezni.  
A szóró gépjárművek útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi  
szempontok miatt korlátozott mértékben egy kategóriával alacsonyabba tartozó 
út is bevonható.” 
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3. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  
Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 
KIVONAT 

Ózd Város Önkormányzatának 1992. évi 16. sz. rendelete (1. sz. melléklet) 
(Önkormányzati utak besorolása a téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés 

végzésének szempontjából) 
 

I . Őrjáratos utak (tömegközlekedési útvonalak) 
 
1 . csoport: (teljes hosszában vagy egy szakaszán meredek) 
 
Bem utca – Árpád vezér út – Március 15. Utca – Zsolnay tér – Damjanich út 
buszvégállomásig – Katona József út – Építők útja – Hajnóczy József utca – Deák út – 
Somsály út – Akna utca – Gyár út – Bánszállás telep 
 
2 . csoport: (egyéb út) 
 
József Attila út – Szabó Lőrinc utca – Papp út – Bolyki Tamás utca – Petőfi Sándor út – 
Kőalja út – Akácos út – Mekcsey István út – Kovács-Hagyó Gyula út – Center út – Uraj út 
– Susa út – Vasköz 
 
II . Rayonos utak: 
 
1 . csoport: (meredek és gyűjtő utak) 
 
Bocskai István utca – Bethlen Gábor utca – Lomb utca – Vajda János utca – Kazinczy 
Ferenc utca – Bányász utca – Ady Endre utca – Piac út – Szigligeti utca – Batthyány utca 
– Gál-völgye út – Álmos vezér utca – Huba vezér utca – Etele utca – Tinódi utca – 
Istenmező utca – Rózsadomb utca – Bulcsú utca – Géza utca – lejáró Lehel vezér út – 
Nagyvölgyi út – Ráctag út – Alkotmány út 
 
2 . csoport: (egyéb meredek utak) 
 
Baranyai utca – Gömöri utca – Búzásvölgy – Bercsényi Miklós utca – Lehel vezér út – 
Radnóti Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca – Martinovics Ignác út – Cipó utca – Ybl 
Miklós utca – Baross Gábor utca – Gábor Áron utca – Irinyi János utca – Áchim András 
utca – Hársfa utca – Lyukó völgy – Zsolt vezér utca – Kistó utca – Buda vezér utca – 
Honvéd utca – Rákóczi Ferenc utca – Béke utca – Toldi Miklós utca – Szondi György 
utca – Sturmán utca – Nagyamerika utca – Susa út Szoc. Otthon felé – Nyárjasalja utca – 
Győzelem út – Hegyi utca – Domb utca – Somsályfő telep – Liszt Ferenc utca – Révay 
utca – IV. Béla utca – Ibolya utca – Csaba utca – Balassi Bálint utca 
 
3 . csoport: (egyéb utak) 
 
Brassói utca – Budai Nagy Antal utca – Eötvös Lóránd utca – Puskás Tivadar út – 
Derkovits Gyula utca – Bólyai Farkas utca – Bláthy Ottó utca – Cséti Ottó utca – Kodály 
Zoltán utca – Strand utca – Fráter György utca – Nefelejcs utca – Rózsavölgyi utca – 
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Munkácsy Mihály út – Jókai Mór utca – Egressy Gábor utca – Szegfű utca – Csontalma 
utca – Németh László utca – Nemzetőr utca – Széchenyi István utca – Váci Mihály utca – 
Sárli telep – Vasvár út felső szerviz út – Bibó István utca – Újváros tér szerviz út – Nagy 
Imre út – Zalai utca – Zrínyi Miklós út – Karu utca – Bánszállás telep bekötő út – Fenyő 
utca – Gubonnai út – Lam út – Hossó utca – Várkonyi út 
 
III . Fehér utak: 
 
1 . csoport: (egyéb kisforgalmú utak) 
 
Füredi utca – Vasvár út alsó szerviz út 10 lépcsőházas – Iparvasút utca – Arany János utca 
– Szabolcs köz – Szent István utca – Bolyki főút szerviz útja – Bibó István utca – Bibó 
István belső út – Bolyki főút 43. Mögötti utak – Bolyki főút belső – Halász utca – Méh 
telepi út – Nagy Imre út belső út – Bolyki főút és mellékutcái – Vásárhelyi Pál utca – 
Nyár utca – Jedlik Ányos utca – Ifjúság utca – Velence telep – Thököly Imre utca – 
Mészáros Lázár utca – Március 15. Utca temetőig – Muskátli utca – Szenna utca – Vadász 
utca – Körte völgy – Vasút utca – Mátyás király utca – Puskin utca – Hunyadi János utca 
– Gárdonyi Géza utca – Május 1. Utca – Virág utca – Földes Ferenc utca – Szemere utca – 
Móricz Zsigmond utca – Szövetkezeti utca – Sümeg utca – Kossuth Lajos utca – 
Madách Imre utca – Dobó István utca mellék – Tétény vezér utca – Tass vezér utca – 
Kond vezér utca – Ond vezér utca – Előd vezér utca – Botond vezér utca – Taksony vezér 
utca – Hétes telep – Bajcsy-Zsilinszky E. utca – Új telep – Új telep mellékutcák – „Cs” 
belső út – Lechner Ödön utca – Nap utca – Mosonyi Mihály utca – Damjanich út salakos 
rész – Tábla út – Dózsa György út mellékutcái – Óvoda utca – Kenderszer út – Mogyorós 
völgy – Egyház völgy – Bartók Béla utca – Center út temető felé – Tóth Ede utca – Sakta 
– Uraj út belső út – Kárpáti utca – Székely Bertalan utca – Tormás utca – Gyergyó utca – 
Semmelweis utca – Újtelepi utca – Vörösmarty utca – Barátság utca – 
Szentsimon út postánál – Bornemissza út – Krúdy Gyula utca – Károlyi Mihály utca – 
Liget utca – Kaffka Margit utca – Sajó utca 
 
2 . csoport: (szórógépjárművel nem járható utak) 
 
Csokonai utca – Meggyes utca – Kolozsi István utca – Vasvári Pál utca – 
Csákány utca – Mikes Kelemen út – Debreceni utca – Kölcsey utca – Zsélyi Aladár utca – 
Sziklás tető I. – Sziklás tető II. – Szőlőkalja út – Szőlőkalja Gálvölgye út szakasz – 
Berkenye utca – Kovács-Hagyó Gyula út mellék – Őrs vezér utca – Forrás utca – Csörgő 
Dűlő (Centerben) – Bánszállás telep épületek közötti utak – Temető utca Susán – Susa út 
bolt mellett – Temesvári utca – Verne Gyula utca – Pásztor utca Szennán – Vasvár út 
Farway Szálló mellett – Pál Gazda köz – Márton utca – Kucsera Zoltán út – Nád utca – 
Nyírfa utca – Kisdobos utca – Cser utca – Tölgyfa utca – Szép utca – Páfrány út – 
Rendelő utca – Boróka utca – Iskola utca – Zrínyi Miklós út garázsfeljáró – Damjanich út 
belső út – Kiserdőalja – Táncsics telep – Kisamerika sor – Bánszállás telep temetői út – 
Ács utca – Somsály mellékutcái (Szén út – Szeles út – Acél út – Bükkfa út) – Dankó telep 
– Hétes völgy – Vár utca – Wesselényi út – Kálmán Imre út 
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4. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  
Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 
A város területén kihelyezésre kerülő  szóróanyag tároló edények és depóniák helye 

Szóróanyag tárolók helye  (24 db) 
 
Új műanyagtárolók (8 db) 

- Bolyki elágazás (parkoló)    1 db 
- Kápolnai Műsz. Áruház (parkoló, o.kavics)  1 db 
- Polgármesteri Hivatal  régi épület (o.kavics) 1 db 
- Cipó-hídja (parkoló)     1 db 
- Piac úti körforgalom     1 db 
- Reuma-kórház (Lomb út eleje)   1 db 
- Munkás úti lépcső (alulra)    1 db 
- Ív úti toronyház     1 db  

 
Régi műanyag tárolók (9 db) 

- Zrínyi úti körforgalom (Penny Market)  1 db 
- Penny Market melletti lépcső (alul)   1 db 
- Zrínyi út körforgalom (szakképző iskola)  1 db 
- Brassói út (TESCO csomópontja)   1 db 
- Árpád vezér út 23. Sz. buszmegálló   1 db 
- Árpád vezér – Lehel vezér csomópontja  1 db 
- Bolyki főút- Lehel vezér út csomópontja  1 db 
- Újváros téri ABC (gyalogátkelőhely)  1 db 
- Bolyki főút  - Bolyki T. út csomópontja  1 db 

 
Saját kivitelezésű tároló edények (7 db) 

- Kórház (parkoló)     1 db 
- Gimnázium (Bányász út csatlakozása)  1 db 
- Bem úti körforgalom     1 db 
- Városi Könyvtár (mögötti kis út)   1 db 
- Gyári garázshoz     1 db 
- Vajda János út (100 lépcső)    1 db 
- Vasútállomásnál a kerítés mellé   1 db 

 
A város területére kihelyezett  szóróanyag tároló depóniák 
Bocskai – Meggyes u. kereszteződése  Szent István úti garázs feljárókhoz  
Bocskai – Radnóti u. kereszteződése   Váczi út végére (járda elé)    
Penny Market melletti lépcső (felül)      Zsolnay tér  
Ózd-Alsó aluljáró mindkét oldal   Rombauer tér 
Kistói lépcső mindkét vége    Gyár út (Ovasó)                   
Ráctagi lépcső mindkét vége    Vajda J. út 1. Sz. 
Istenmező vége Hétesi lejáró (tetőre)  Ív úti templommal szembeni parkoló 
Liszt F. út lépcső (alulra)    Uraji temető környezetében 
Sziklástető I-II. feljárók     Susai temető környezetében 
Németh László út – Szenna út eleje   Lomb út (temetőnél) 
Nefelejcs utca eleje     Susa Szent-Anna Szeretet Otthon 
Szent István úti garázs feljárókhoz    Alkotmány út (trafó mellé) 
József Attila út 1. (patakra) (homok)    



 48 

 
5. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  
 
 

Oktatási tematika 
a téli üzemeltetésben résztvevő személyek számára 

 
 
Az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet a téli  üzemeltetés tervezését szabályozó D) függelék b) 
és d) pontja szerint a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási tematikáját a 
tervnek indokolt tárgyalnia, az oktatásban való részvétel lehetőségét a tervben meg kell 
jelölni. Ennek eleget téve a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény elkészítette 
a téli üzemeltetésben résztvevők oktatási tematikáját, melyet a téli üzemeltetési tervhez 
mellékletként csatol. Az oktatás minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára 
kötelező, melyet aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt 
figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására.  A téli üzemeltetésben 
résztvevők oktatása az alábbi területekre terjed ki, és a tevékenységtől függően az alábbi 
témák kerülnek oktatásra a dolgozók részére:  
 
 

1. Munkabiztonsági ismeretek ( általános ismeretek minden résztvevőnek, speciális 
ismeretek a gépi és kézi úttisztításhoz) 

 
2. Szóróanyag kezelésének speciális ismerete 

 
 

3. A különböző gépjárművek szerkezeti ismertetése 
 

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

meghatározása 
 

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

átadás-átvétele 
 

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

körülmények ismertetése) 
 

 
7. A téli rendkívüli körülmények között végzett vezetéstechnikák ismertetése 

 
 

8. Napi ellenőrzés, karbantartás menetének ismertetése 
 

9. Kézi úttisztítás végrehajtása 
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6. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  
Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  

 
Szórókocsik útvonalterve 

 
1. fokozat: (1 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 
 
Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac ú – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 
Alkotmány út – Gyár út – Akácos út – Oxigéngyár – Petőfi út – Zsolnai tér – Március 15. 
út (egy része) – Balassi út – Brassói út – Telephely. 
 
Telephely – Árpád v. út – Bolyki T. út – Ruhagyári buszforduló – Bolyki T. út – Papp út – 
Március 15. út – Ráctag út – Ybl M. út – Irinyi út – Sárli tp mögötti út – Telephely. 
 
Telephely – Deák út – Somsály út – Somsályfő – Rózsadomb út – Katona J. út – Hajnóczy 
út – Telephely. 
 
Telephely – Brassói út – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Mekcsey út –  Center 
– Előd v. út – Tinódi út – Honvéd út – Istenmező út – Vasútállomás – Uraj – Susa – 
Telephely  
 
2. fokozat  (3 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 

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

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac út – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 
Alkotmány út – Kazinczy út – Bányász út – Sturmán út – Béke út – Bartók B. út – 
Vajda J. út – Lomb út – Meggyes út – Bocskai út (Katona J. út, Hajnóczy út). 

I.sz. gépjármű: 
Katona J. út – Hajnóczy út – Deák út – Somsályi út – Somsályfő – Rózsadomb – 
Hossó út – Domb út – Győzelem út – Telephely. 

II.sz. gépjármű 
Telephely – Árpád v. út – Nagy I. út - Bolyki T. út – 2-es buszforduló – Bolyki T. út – 
Papp út – Március 15. út – Ráctag út – Zsolnai tér – Petőfi út – Oxigéngyár – Baross 
G. út – Ybl Miklós út – Irinyi út – Brassói út – Telephely 

II.sz. gépjármű 
Telephely – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Kőalja út – Petőfi út – Uraj – 
Susa egyirányú r. – Ráctag út – Batthyányi út – Szigligeti út – Liszt F. út – Kodály Z. 
út – Balassi B. út – Telephely 

III.sz. gépjármű  
Telephely – Gyár út – Akácos út – Mekcsey út – Előd v. út – Tinódi út – Mekcsey út – 
Bánszállás – Center – Honvéd út – Istenmező út – Akácos út – Gyár út – Karu út – 
Egyházvölgy út – Telephely. 

III.sz. gépjármű  
Telephely – Bulcsú út – Géza út – Lehel v. út – Bibó I. út – Szent I. út egyirányú r. – 
Lehel v. út – Bulcsú út – Zrínyi út – Nagyvölgyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út 

 
Meredek mellékutcák a város mindkét oldalán az előzőekben letisztított utcák után 
kerülnek sorra. 
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7. melléklet a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  

Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjához  
 

A téli csúszás- és hómentesítés gyalogos közlekedést biztosító feladatai 
 

Tolólapos munkagépek által végzett járdatisztítás 
 
A munkákhoz használható járművek : MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, 
FAY 555 rakodó és tolólapos gép, MULTICAR tolólappal,   Caterpillar tolólappal, RÁBA 
kistraktor tolólappal. 
 
Útvonalak :  
1. Vasvár út – Nemzetőr út – Munkás út – 48-as út – Ív út 
 
2. Bolyki Főút – Brassói út – Jászi O. út – Volny J. út    
 
3. Gyujtó tér – Lomb út – Vasköz út – Piac út – Zrínyi út 
 

 

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

átkelők egy nyomsávú közlekedés biztosítása. 
 
2. ütem: Nagy forgalmú lépcsők egy nyomsávon történő takarítása. 
 Vajda J. út 100 lépcső – Munkás úti – Lomb úti – Vasvár úti lépcsők, Árpád 

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

sz. épület mögötti lépcső. 
 
3. ütem: Peremkerületi buszmegállók, járdák, gyalogos hidak. 
 
 

Parkolók tisztítása 
 

1. ütem: Kórház –  Polgármesteri Hivatal – Rendőrség – Bíróság   
 

2. ütem: Vasvár úti parkolók – Vasköz út – Munkaügyi Központ  
 
3. ütem: Minden további parkoló 
 

-.-.- 
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20.) napirend 

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2011-
2012. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
Fazekas Zoltán kéri a bizottság  véleményét 
 
Vitális István közli, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen történt egy apró 
kiegészítés a határozati javaslatban. A 3. pontba bekerült egy félmondat: legfeljebb 
2.445.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat. A módosítással együtt egybehangzóan 
elfogadásra javasolja a válságtervet. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

301/2011. (XI. 24.) KH határozata 
 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervéről a 2011-2012. évi 
téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
1.  A rendkívüli hóhelyzetet az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről kiadásra kerülő 

harmadik szintű veszély jelzés  (piros) elrendelése esetén ki kell hirdetni. 
 
        Felelős:     Polgármester 
        Határidő:  értelemszerűen 
 
2. A rendkívüli hóhelyzet kezelésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező  

válságtervet a Képviselő-testület jóváhagyja. 
 
        Felelős:   VSI intézményvezetője 
        Határidő: értelemszerűen 
 
3.  A védekezés ténylegesen felmerülő többletköltségének fedezetét hitelből a VSI részére 

biztosítani kell, legfeljebb 2,445 e Ft összegben. 
 
        Felelős: Polgármester 
        Határidő: költségvetés, illetve pótköltségvetés előterjesztésének időpontja. 
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Melléklet a 301/2011. (XI. 24.) KH határozathoz 
 
 

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságterve  
a 2011-2012. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
 
A terv készítésének célja:   
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény eszközei és erőforrásai az átlagos téli 
időjárási helyzet kezeléséhez elégségesek. Az egyre gyakrabban megnyilvánuló rendkívüli 
időjárási jelenségek miatt azonban fel kell készülni arra, hogy az átlagostól lényegesen 
kedvezőtlenebb hóhelyzet esetén többlet eszközök bevonásával a város működőképessége 
biztosított legyen, a közutak gépjárműforgalmában, a gyalogos közlekedési útvonalakon a 
közlekedésben nagyobb fennakadás ne legyen, az elkerülhetetlenül kialakuló akadályok a 
lehető legrövidebb időn belül elhárításra kerüljenek.  
 
Rendkívüli időjárás: 
Olyan időjárási esemény, melynek mértéke jelentősen meghaladja az országosan mért, több 
évtizedre vonatkozó időjárási átlagértékeket. A rendkívüli időjárási eseményt előidézheti 
özönvíz szerű esőzés, szélvihar, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. Tv. 
2. § (2) bekezdésében meghatározott, veszélyhelyzetet el nem érő havazás. A hivatkozott 
bekezdés h) pontja „több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, 
megmaradó hóesés vagy hófúvás” –t határoz meg. 
 
Figyelmeztetési, riasztási szintek: 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyt jelző rendszere havazás esetén az alábbi 
előzetes figyelmeztetési és riasztási szinteket különbözteti meg, illetve működteti.  
„A veszély jelzés első szintjén (sárga) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos 
magyarországi  megyének megfelelő területen várhatóan 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat. 
A veszély jelzés második szintjén (narancs) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos 
magyarországi megyének megfelelő területen várható 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat. 
A veszély jelzés harmadik szintjén (piros) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos 
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 30 cm-t meghaladó friss hó 
hullhat.” 
 

1. Válságterv életbeléptetése: 
Ózd Város Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. sz. rendeletének a téli síkosságmentesítés 
esetén szükséges teendőket szabályozó 5. § (6) pontja szerint „Rendkívüli helyzet esetén a 
polgármester az 5.§-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet”.  A jelen válságterv 
életbeléptetését az OMSZ harmadik szintű (piros) vészjelzésének kiadása esetén kell 
elrendelni. 
Ennek teljesítéséhez a VSI diszpécserének az OMSZ veszély jelzés második szintjének 
(narancs) kiadását követően folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatni kell a 
polgármestert. 
 
Felelős: tájékoztatásért  VSI diszpécsere 
Határidő:    értelemszerűen 



 53 

 
 
 

2. A válságterv végrehajtása: 
A válságterv polgármester általi életbeléptetése esetén az 1.sz. melléklet szerinti felhívást 
közzé kell tenni, melyben a lakosság tájékoztatása történik. 
 
Felelős:  Dubovinszky László műszaki vezető 
Határidő: azonnal 
 

3. Gépek, járművek, egyéb eszközök rendelkezésre állása: 
Rendkívüli helyzet kezeléséhez a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
gépparkját külső vállalkozók gépeivel kell kiegészíteni. A vállalkozókkal szerződést kell 
kötni, melyben meg kell határozni a bevonandó gépek típusát, a rendelkezésre állás 
határidejét, a rendkívüli helyzet esetén értesítendő személy nevét, elérhetőségét, a vállalkozó 
által hómentesítendő útvonalat, a vállalási díjat.  
 
Külső vállalkozók gépei :  

- 1 db KOMATSU földmunkagép toló, rakodólappal (Ózdi Víz-és Csatornamű Kft) 
- 1 db Caterpillar 428B árokásó-homlokrakodó gép (Pallagi Kft) 
- 2 db IFA billenőplatós tehergépjármű (Pallagi Kft) 
- 1 db FIAT HITACHI homlokrakodó (HONOR PLUSZ Kft) 
- 1 db O&K MH6 forgó kotró (HONOR PLUSZ Kft) 
- 1 db KAMAZ 12 to billenős teherautó (HONOR PLUSZ Kft) 
- 2 db MTZ 952.3 típusú traktor hótolóval (ÓZDSZOLG NKFT) 

 
A külső vállalkozók eszközei a 2.sz. melléklet szerinti útvonalterv végrehajtásában, illetve 
területek hómentesítésében vesznek részt. Ennek meghatározásánál elsődleges szempont a 
vállalkozók telephelyének városon belüli elhelyezkedése volt, minden vállalkozó elsősorban a 
telephelyének környezetében található területen dolgozik. 
 
Felelős :szerződéskötésért külső vállalkozókkal :  Dubovinszky László  műszaki vezető 
              gépek irányításáért:      diszpécser 
Határidő :  szerződéskötésre    2011. december 1. 

Gépek igénybevételére:   értelemszerűen 
 

4. Többlet szóróanyag és egyéb eszköz biztosítása: 
Többlet szóróanyag beszerzése nem szükséges, mivel rendkívüli havazás esetén a havazás 
ideje alatt csak hótolás végezhető, a szórást csak a havazás elálltát követően lehet elkezdeni.  
 
Többlet eszköz-szükséglet :  a kézi úttisztítással érintett területeken szükséges többlet létszám 
foglalkoztatásához az alábbi eszközöket be kell szerezni 
- nyelezett lapát:    50 db 
- hólapát:  50 db 
- vesszőseprő:    50 db 
 
Felelős:  Gecse Józsefné gazdasági vezető 
Határidő:  a válságterv életbeléptetését követően azonnal 
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5. A mentesítés várható többletköltségei: 
Vélelmezve egy egyszeri, 3 napon át tartó rendkívüli hóhelyzetet a felmerülő költségeket az 
alábbiak szerint prognosztizáljuk: 
 

- Külső vállalkozók eszközeinek bérleti díja:    1.800 e Ft 
(6 db munkagép napi 10 órai munkája,  
átlag 8000 Ft/óra+ÁFA költséggel számolva)     

- Külső vállalkozók szállítóeszközeinek bérleti díja:       345 e Ft 
(4 db teherautó napi 10 órai munkája (óránként kb. 10 km),  
átlag 230 Ft/km+ÁFA költséggel számolva)  

- Többlet szerszámok költsége:       300 e Ft 
Összesen:         2.445 e Ft 
           
A ténylegesen felmerülő többletköltségek fedezetét az intézmény részére utólagos elszámolás 
szerint biztosítani kell. 
 
 
                                                                                                           Válságterv 1.sz. melléklete 

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
válságterve a 2011-2012. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
FELHÍVÁS 

Ózd Város lakossága részére 
 
Tisztelt Lakosság ! 
 
Az előrejelzések szerint rendkívüli havazásra kell számítani, ami fokozza a balesetveszélyt az 
utakon. A várható hóhelyzet miatt Ózd Város Polgármestere rendkívüli helyzetet rendelt el.  
 
Munkánk segítése, a baleseti kockázat elkerülése, a mentesítési munkák minél gyorsabb, 
hatékonyabb végzése érdekében kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek betartani :  
 

- Aki megteheti, lehetőség szerint maradjon otthon. 
- Amennyiben útra kell indulnia elsődlegesen a tömegközlekedési eszközöket használja. 
- Gépkocsijával úgy parkoljon, hogy a hótolási munkákat ne akadályozza. 
- Saját gépjárművel csak akkor induljon el, ha azon téli gumiabroncs van, továbbá 

hólánccal rendelkezik. Az ablakmosó tartályt téli ablakmosó folyadékkal töltse fel, és 
ellenőrizze az akkumulátor állapotát.  

- Ha a gépjármű elakadt és az akadályozza a forgalmat, azt telefonon be kell jelenteni a 
diszpécsernél. 

 
Rendkívüli helyzet esetén a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

diszpécsere alábbi telefonszámon hívható : 
30/689-6405 

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a mentesítés közös feladat, melynek tennivalóit Ózd Város 
Önkormányzatának 1992. évi 16. sz. rendelete szabályozza. A köztisztasággal és a települési 
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló rendelet szerint: 
 

3. § 
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„(1) A tulajdonos és használó köteles az ingatlanával határos közterületi területsávot 

takarítani. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik az e területsávba eső, ingatlannal 
határos járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz 
lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, a közút, lakóút 
szegélyéig terjedően, ennek hiányában 10 m szélességig.” 

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

esetén az út teljes felületén a tisztántartás a tulajdonos (használó) kötelezettsége. 
 
(4) A tulajdonos és használó köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartási sávjába eső burkolt 

felületek hóeltakarításáról, és a síkosság elleni védekezésről.” 
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a felhívásban és a rendeletben foglaltak maradéktalan 
betartásával segítse elő a város működőképességének megőrzését, a síkosság miatti balesetek 
elkerülését. 
 
                                                               Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  Intézmény 
 
 
 

Válságterv 2.sz. melléklete 
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

válságterve a 2011-2012. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 
 

Hótolásban résztvevő külső vállalkozók gépjárműveienek útvonalterve 
 

 
PALLAGI Kft 
 
Somsály térsége : Somsályi út – Akna út – Deák F út – Rózsadomb út  
 
Csépány térsége : Hossó út – Domb út – Lam út – Hegyi út – Győzelem út – Nagyvölgyi út – 
Ibolya út – IV.Béla út – Gyergyó út – Zrínyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út – Gubonna út – 
Semmelweis út – Arany J út 
 
HONOR PLUSZ Kft 
 
Szentsimon  térsége: Kaffka M. út – Károlyi M. út – Liget út – Krúdy Gy. út – Bornemissza 
út – Barátság út  
 
Bolyok – Újváros tér térsége: Bolyki főút mellékútja (régi út) – Halász út – Szent István út – 
Újváros tér térségének szervízútjai – Nagy Imre út – Debreceni út – Kölcsey út – Bolyki T. út 
– Kölcsey út – Pap út – Búzásvölgyi út – Baranyai út – Zalai út – Március 15. út – Gömöri út 
– Szeder út – Strand út 
 
Ráctag térsége: Balassi út – Thököly út – Mészáros L. út – Bláthy O. út – Cséti O. út – Irinyi 
út – Gábor Áron út – Eötvös L. út – Zsélyi A. út – Baross G. út -  Liszt F. út – Kodály Z. út – 
Ráctag út – Batthyány út – Szigligeti út – Csaba út – Kálmán I. út – Wesselényi út – Mosonyi 
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M. út – Ifjúság út – Puskás T. út – Jedlik Ányos út – Derkovits út – Széchenyi út – Lechner Ö. 
út – Vásárhelyi P. út – Roób József út  
 
Ózdi Víz– és Csatornamű Kft 
 
Falu térsége :   Egyház völgy – Mogyorós völgy – Kenderszer út – Toldi út – Szondi út – 
Karu út - Bem út – Bartók B út – Béke út – Rákóczi út – Bányász út – Kazinczy út – Sturmán 
út – Révay út – Vajda J út – Ady E út – Táncsics-telep – Újtelep 
 
ÓZDSZOLG NKFT 
 
Béke-telep térsége:  Árpád vezér út – Bulcsú út  - Géza út  - Lehel vezér út – Szabolcs köz 
 
Uraj-Susa térsége: Petőfi S. út –Budai N. Antal út – Nap út – Nyár út – Székely B. út – 
Tormás út – Verne Gy. Út – Temesvári út – Kárpáti út – Uraj út – Susa út 
 
 
A munkagépek a kijelölt területre, illetve utcákba való kivonulás során a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt kezelésében álló közutakon menet közben hótolási munkát végeznek. 
 

-.-.- 
 

21.) napirend 
Javaslat az Ózd Város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről 

hozott 22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat módosítására 
 

 
Fazekas Zoltán köszönti a napirendi pont tárgyalásához meghívott és megjelent Suszter 
Sándort, az ÓHG Kft ügyvezetőjét. Kéri az előterjesztést megtárgyaló bizottság 
véleményét. 
 
Vitális István közli, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, tudomásul veszi és elfogadásra javasolja.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
302/2011. (XI. 24.) KH határozata 

 
az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről hozott 

22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A 22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontjának c.) és 

e.) pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

értesítéséért: Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

2. A határozat egyéb pontjai változatlanul hatályosak azzal, hogy a határozat 2. pontja 
szerinti, a terület használatára kötendő megállapodás realizálása érdekében 
tárgyalásokat kell kezdeményezni a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással. 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: tárgyalások kezdeményezésére: 2012. január 01. 
  megállapodás tervezetének előterjesztésére: értelemszerűen 

 
-.-.- 

22.) napirend 
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Nemzeti Digitális 

Archívummal 
 

Fürjes Pál szóbeli kiegészítőjében kifejti, hogy tavaly novemberben Magyarországon is 
megalakult a Nemzeti Kulturális Digitális Dokumentációs Klaszter, idén pedig a Magyar 
Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA). Önkormányzatunk, felfigyelve a lehetőségre 
jelezte szándékát, hogy szeretné, ha a logisztikai központ Ózdon alakulna meg.  A 
MaNDA-nak a főigazgatója néhány munkatársával együtt tegnap tárgyalást folytatott a 
városvezetéssel és a leendő pályázati résztvevőkkel. A fejlesztés országos horderejű, 
olyan térinformatikai rendszerrel támogatott kulturális örökség feldolgozásáról van szó, 
amely 14500 magyar település kulturális művészeti örökségét dolgozza fel, ez a valaha 
magyar lakta területek összességére értendő. Minden írásos emlék, könyv, levéltári 
dokumentum, festmény, szobor, műemlék, régészeti lelet, ipari örökségi emlék 
feldolgozásra kerül, és a létrehozott térinformatikai elemeken keresztül bárki számára 
okostelefonokon, számítógépeken, GPS-eken megismerhetővé válik. Ez a rendszer már 
néhány kiemelt területen jelenleg is működik. A MaNDA a fizikai megvalósítás helyéül 
Ózdot jelölte ki. A fejlesztés a Törzsgyár területén történne. Így az ipari örökségünket 
megóvandó egy területünk rehabilitációját tudjuk ezzel a fejlesztéssel végrehajtani, 
valamint kb. 700 főnek munkahelyet adó fejlesztésben tudunk részt venni. Régészek, 
restaurátorok, és a kulturális munkában dolgozó szakemberek számára kínál munkát ez az 
elképzelés. Az Ózdra vonatkozó rész keretösszege 9 Milliárd Ft, ami szintén azt 
bizonyítja, hogy a Kormány odafigyel Ózdra. Amennyiben a Képviselő-testület 
megszavazza ezt az együttműködést, akkor november 30-án az Olvasóban megtartott Ipari  
Örökségvédelmi Ankét keretein belül aláírásra kerülne az együttműködési megállapodás. 
Kéri a testület támogatását. 
 
Fazekas Zoltán  kéri a bizottságok véleményét. 



 58 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében elmondja, hogy megtárgyalták 
az előterjesztést és örömmel támogatják. 
 
Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megbízásából 
nyilatkozik. Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Saját 
véleményét hozzátéve ő is nagyon örül ennek a lehetőségnek, amely jól képzett 
szakemberek számára adna munkát.  
 
Márton Ferenc néhány benne felmerülő kérdést fogalmaz meg. Mit jelent a klaszter, a 
térinformatikai rendszer? Az együttműködési megállapodás jogilag kit mennyire kötelez? 
Milyen ütemezésben történnek majd a munkálatok? A 9 Milliárd Ft-ot ki biztosítja, van-e 
rá kormányzati keret elkülönítve, vagy csak ígéret?  
 
Fürjes Pál válaszadásában elhangzik a térinformatikai rendszer jelentése, vagyis GPS-k, 
okostelefonok, számítógépek meg tudják mutatni, hogy az érdeklődő adott tartózkodási 
helyének környezetében 5-10 km-re milyen nevezetességek vannak. Egy olyan hi-tech 
technológia bevezetésére kerül sor, amellyel a virtuális kulturális örökség bemutatása és 
értelmezése egymás mellé kerül. Tehát a tartózkodási helyünkön bejelölve, hogy milyen 
km távolságon kívánunk megismerni nevezetességet,  közgyűjteményi lerakatot, vagy 
bármilyen műemléket, megjelenik, hogy milyen kategóriában mit tud a környék 
megmutatni, melyről leírást is kapunk. Ez mintaképpen megnézhető a www.manda.hu 
honlapon. Ez a rendszer már működik, a teljes kiterjesztése hatalmas feladat. Két év alatt 
fog megvalósulni. Ma a kulturális örökségünk értéke 80-100 Milliárd Ft. 2012-ben 
megkezdődnek a munkálatok, és 2013-ban megkezdődik a feldolgozás folyamata is. A 9 
Milliárd Ft meglévő EU-s és hazai források elkülönített pályázati keretében van, ennek az 
elérése a következő időszak folyamata, hogy e célra legyenek átirányítva. Ezt a 
lehetőséget ki kell használni. A Kormánynak határozott célja a Nemzeti Dokumentációt 
úgy megvalósítania, hogy a jelenlegi Kormányhivatalok és a Parlament működésével 
kapcsolatos iratokat digitálisan tárolni kell, 3 vagy 4 független helyen biztonságosan. 
Ennek az egyik helye szintén Ózdon lenne. Ez egy külön projekt, de összefügg a mostani 
fejlesztéssel.  
 
Kisgergely András kijavítva Polgármester úr nyelvbotlását tájékoztat, hogy www.nda.hu 
weboldalon érhető el a Nemzeti Digitális Adattár.  
 
Márton Ferenc  további kérdése, miért a Törzsgyár területén létesítik majd ezt az 
intézményt? Konkrétan a gyár területén hol, és a létesítmény kiktől lesz megvásárolva? 
 
Fürjes Pál válaszolva a Márton Ferenc által feltett kérdésekre elmondja, hogy az európai 
országokban bevett gyakorlat szerint ez a fejlesztés, ahol a digitális archívum feltételeit 
megteremtik, mindig valamilyen elhagyott iparvidék rehabilitációjával kötődik össze. 
Több ilyen területet megnéztek és Ózd Törzsgyárra esett a választás. Az Acélmű csarnok 
helyén van egy 14000 m2-es szabad terület, itt lenne a konkrét végrehajtás épülete. Két 
olyan épület van, amely közel 100 éves, az egyik a fúvógépház egyben a trafóállomással, 
a másik pedig az erőmű épülete. E két épület teljes felújításával lenne a következő két 
helyszín. Kapcsolódik a beruházás a Városi Múzeum fejlesztéséhez, és a kettő közötti tér 
kialakításával az Olvasóig egy közösségi teret tervezett az építész az idelátogatóknak 
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tetszetős környezetet kínálva. Egy új „városmag” alakulna ki, melyben részt vesz a Városi 
Múzem, a régi Gyári Iskola, a Nagyiroda és az Olvasó épülete a Kaszinóval együtt. Az 
ezekkel szemben lévő KGYV öltöző-fürdő épület szintén fontos szerepet kap majd. A két 
végpont között kialakított tér pedig a város fontos központi tere lesz.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az együttműködési megállapodás megkötésével 
kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

303/2011. (XI.24.) KH határozata 
Együttműködési megállapodás megkötéséről a Magyar Nemzeti Digitális 

Archívummal 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 

megállapodást köt a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal a Nemzeti Kulturális 

Dokumentációs és Logisztikai Központ Ózdon történő megvalósítására. 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás előkészítésére, valamint annak aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 
-.-.- 

 
23.) napirend  

Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
304/2011.(XI.24.) KH határozata 

az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 18. § (1) - (2) bekezdései alapján az Ózdi Távhő Kft. Alapító 
Okiratát a határozat 1. mellékletének megfelelően módosítja, az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelően 
fogadja el.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, az 

egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb 
dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: A dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: A döntést követően azonnal 
 
 
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 18. § (4) bekezdése alapján az Alapító Okirat változását 
annak megtörténtétől számított 30 napon belül a cégbírósághoz jelentse be. 

 
Felelős: Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2011. december 23. 
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1. melléklet a 304/2011.(XI.24.) KH határozathoz 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS 
 
 
Ózd Város Önkormányzata a BAZ Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon 05-09-004801 sz. 
cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonosa a társaság alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1./ Az alapító okirat kiegészül az  alábbi 9.) ponttal és a korábbi 9.) pont sorszámozása 10.) 
pontra  változik: 
 
„9.) OSZTALÉK, OSZTALÉKELŐLEG 
 
Az alapító  jogosult a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből 
osztalékra. 
 
Az osztalék fizetésről a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt 
az alapító.  
  
Az alapító jogosult osztalék előleg kifizetéséről rendelkezni. Az osztalék előleg kifizetésének 
alapja a könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleg. Az osztalék előleg kifizetésének 
elhatározásáról kizárólag az alapító dönthet.   
 
Osztalék előleg fizetése esetén az alapítónak írásban kell nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerint beszámoló alapján az osztalék fizetésre nincs 
jogszabályi lehetőség, kötelezettséget vállal az osztalék előleg visszafizetésére.” 
 
 
2./ Az alapító okiratnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
Ózd, 2011. november 24. 

 
 
                                                                             Ózd Város Önkormányzata 
                                                                                           alapító tag 
                                                                               képv.:    Fürjes Pál 
                                                                                             polgármester 
 
 

Ellenjegyezte: 
 
                                      Dr.Nahlik Csilla 
                                             ügyvéd 
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2. melléklet a 304/2011.(XI.24.) KH határozathoz 
 

A 05 09 004801. sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 
(egyszemélyes) Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt 

 
A l a p í t ó     O k i r a t a 

az alábbi: 
 
1./ A TÁRSASÁG CÉGNEVE: 
A társaság cégneve:   Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
     Társaság 
 
A társaság rövidített cégneve: Ózdi Távhő Kft. 
 
2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 
 
A társaság székhelye:  3600 Ózd, Zrínyi út 3. 
 
A társaság telephelyei:  3600 Ózd, Zrínyi út 3. 
     3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár Fűtőerőmű 
 
3./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA: 
 
  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
 
4./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR ’08 szerint): 
                    
35.30’08 Gőzellátás, légkondicionálás (fő tevékenység) 
25.21’08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 
25.29’08 Fémtartály gyártása 
25.61’08 Fémfelület-kezelés 
25.62’08 Fémmegmunkálás 
25.91’08 Acél tárolóeszköz gyártása 
33.12’08 Ipari gép, berendezés javítása 
33.14’08 Ipari villamos gép, berendezés javítása 
33.20’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
35.11’08 Villamosenergia-termelés 
35.12’08 Villamosenergia-szállítás 
35.13’08 Villamosenergia-elosztás 
35.14’08 Villamosenergia-kereskedelem 
36.00’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.99’08 Egyéb m.n.s. építés 
43.11’08 Bontás 
43.12’08 Építési terület előkészítése 
43.21’08 Villanyszerelés 
43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés 
43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
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49.41’08 Közúti áruszállítás 
49.50’08 Csővezetékes szállítás 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
68.32’08 Ingatlankezelés 
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki  tanácsadás 
81.10’08 Építményüzemeltetés 
82.91’08 Követelésbehajtás 
82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
                       
5./ A TÁRSASÁGI VAGYON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA: 
 
5.1. 
Az alapító az Alapító Okirat aláírásának napján a társaság rendelkezésére bocsátotta az Ózdi 
Távhő Vállalat új apport értékével növelt vagyonmérlegében kimutatott teljes vagyonát. 
 
5.2. 
Az átalakuló vállalat vagyonértékelését Orosz Ferencné független könyvvizsgáló végezte el és 
auditálta. 
 
5.3. Hatályon kívül helyezte  a 91/KH/2011(IV.21.) sz. határozat 
 
5.4. 
A társaság 919.850.000,- Ft-os törzstőkéje 1.000.000,- Ft pénzbeli betétből és 918.850.000,- 
Ft nem pénzbeli betétből áll. 
 
5.5.  
Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza. 
 
5.6. 
A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét 
kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet. 
 
6./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE: 
 
6.1. Alapítói jogok 
 
A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a társaság kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyekben az alapító döntését kell kérni.  
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető köteles az alapító döntését 
kérni a 2006. évi IV. törvény 141. §. (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben. 
 
Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes 
jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.  
 
6.2. A társaság képviselete, az ügyvezető 
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6.2.1.  
A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviseletét harmadik 
személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja. 
 
6.2.2.  
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 
 
6.2.3. 
Az ügyvezetőt az alapító öt évre jelöli ki, és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat. Az 
ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll. 
 
6.2.4. 
A társaság ügyvezetője: Halász Sándor (an.: Énekes Irén) 3600 Ózd, Gömöri út 49. sz. alatti 
lakos.  
 
Az ügyvezető megbízatása 2011. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig szól. 
 
6.3. Felügyelő Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 

- Név: Fáklya Pál  
Anyja neve: Koós Mária 
Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1. 
- Név: Galanics Ferenc József 
Anyja neve: Marton Margit 
Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2. 
- Név: Koncz József Lajos 
Anyja neve: Koncz Julianna 
Lakik: 3600 Ózd, Liget utca 13. 
- Név: Kovács Béla 
Anyja neve: Boda Ilona Mária 
Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 5. napjától a 2015. május 
31. napjáig szól. 
 
6.4. A könyvvizsgáló 
 
Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. 
 
A társaság könyvvizsgálója:  GAHM CONSULTING Kft.  
                                                        Székhelye: 3600 Ózd, Búzás völgy út 1/a. 
                                                        Cégjegyzék száma: 05-09-008602 
                                                        Kamarai nyilvántartási száma: 001825  
 
A könyvvizsgálói tevékenységre kijelölt személy: 
                                                       Horváthné Vámos Mária (an.: Csoltó Edit Mária) 
              Kamarai nyilvántartási szám: 001744 
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              lakik: 3600 Ózd, Simoni út 6. 
 
A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2011. július 1. napjától 2015. május 31. 
napjáig szól. 

 
7./ A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE: 
 
A társaság előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önálló cégjegyzési 
jogosultsággal írja a nevét. 
 
8./ JOGUTÓDLÁS, A MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA 
 
A társaság általános jogutódja a 05 01 000202 cégjegyzék számon bejegyzett Ózdi 
Távhőtermelő és Szolgáltató Vállalatnak. 
A társaság határozatlan időre alakult. 
Az átalakulás időpontja: 1996. április 1. 
 
9./ OSZTALÉK, OSZTALÉK ELŐLEG 
 
Az alapító  jogosult a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott 
eredményből osztalékra. 
 
Az osztalék fizetésről a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásával egyidejűleg 
dönt az alapító.  
  
Az alapító jogosult osztalék előleg kifizetéséről rendelkezni. Az osztalék előleg 
kifizetésének alapja a könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleg. Az osztalék előleg 
kifizetésének elhatározásáról kizárólag az alapító dönthet.   
 
Osztalék előleg fizetése esetén az alapítónak írásban kell nyilatkozni arra vonatkozóan, 
hogy amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerint beszámoló alapján az osztalék 
fizetésre nincs jogszabályi lehetőség, kötelezettséget vállal az osztalék előleg 
visszafizetésére. 
 
10./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
Jelen Alapító Okirat a kft. 1996. március 26-án kötött Alapító Okiratának a helyébe lép, 
egységes szerkezetben tartalmazza az Alapító Okirat rendelkezéseit.  
 

****** 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a 
szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű Alapító 
Okirat vastag betűvel szedett rendelkezései adtak okot az egységes szerkezetű okirat 
elkészítésére.  
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Ózd, 2011. november 24.  
                                                                                    Ózd Város Önkormányzata                                                                             
                                                                                                     alapító tag 
                                                                                       képv.:    Fürjes Pál 
                                                                                                    polgármester 
  
Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta: 
 
                                                         Dr.Nahlik Csilla 
                                                                ügyvéd 
 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítást (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 24-i ülésén hozott 
304/2011.(XI.24.) KH határozattal fogadta el.  

-.-.- 
 

24.) napirend  
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, 

martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontására 
 
Vitális István ismerteti, a város lakó-, pihenő övezete szempontjából frekventált helyén 
található épületek elbontásáról van szó, az ott lakók életkörülményeit nagy mértékben 
rontja, hogy nem kívánatos személyek kezdték el használni az épületeket. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak a határozati javaslat „B” változatáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
305/2011. (XI.24.) KH határozata 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú,  martinsalak 
felhasználásával épült ingatlan bontásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.)  A Képviselő-testület megbízza a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt  

az ózdi belterületi 6/13, 6/14 hrsz-ú ingatlanok felépítményeinek (ikerház) és 6/14/A 
hrsz-ú ingatlan (műhely) bontásával,  illetve a közüzemi csatlakozások lekötésével. 

 
2. )  A Képviselő-testület az ózdi belterületi 6/13, 6/14 ás 6/14/A hrsz-ú ingatlanok 

bontási költségeire a Városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott kiadási 
előirányzatból biztosít 3,6 M Ft+ ÁFA-t. 
Az ingatlanok bontását legkésőbb 2012. április 30-ig el kell végezni. 
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3.)  Az Önkormányzat a bontást követően értékesíti a 6/13, 6/14 hrsz.-ú ingatlanokat a 
hozzájuk tartozó 10/37 hrsz.-ú 81/2275-öd ingatlanrésszel a felépítmények bontását 
követően készített szakértői véleményben meghatározott érték figyelembevételével. 

 
Felelős: bontásért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 
  pénzügyi fedezet biztosításáért: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2012. április 30. 

-.-.- 
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.  
 

25.) napirend 
Javaslat Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

értékesítésére 
 
Fazekas Zoltán elmondja, egy üresen álló épület korábban lebontott lakrészén az 
előterjesztésben szereplő alapítvány építési engedély birtokában közösségi használatra 
fürdőházat épített fel, ezzel kiegészítette a jelenleg is önkormányzati tulajdonban lévő 
épületrészt. Előzetes tárgyalások során az alapítvány a fürdőház működtetését is magára 
vállalta, azzal, hogy az  üzemi díjak fizetése érdekében a birtokába kell hogy kerüljön a 
megépített rész. Az ingatlan kezelőjével, az alapítvány vezetőjével történt egyeztetések 
alapján készült az előterjesztés, melynek elfogadása esetén az alapítvány birtokba veheti 
az épületrészt, és az ott lakók megelégedésére működtetheti.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András örül annak, hogy Hétes telepen egy ingatlant sikerül eladni, csak azt 
nem érti, hogy miért a felépítés után tárgyalnak az engedély ügyében. Kérdése, ki fogja 
üzemeltetni a fürdőházat? Úgy tudja, hogy a Bódis Krisztina által fémjelzett alapítvány 
nem rendelkezik fedezettel ahhoz, hogy az évente két milliós nagyságrendű üzemeltetési 
költséget ki tudja fizetni. Attól tart, hogy az épület üzemeltetését a városra szeretnék 
hárítani.  
 
Fazekas Zoltán közli, az építési engedély tulajdonosi hozzájárulással már korábban 
kiadásra került, nem illegális módon készült az épület. A korábbi egyeztetések során is 
kihangsúlyozták,  hogy az önkormányzat sem az építési, sem a működési költségeit nem 
tudja vállalni a fürdőháznak. Az alapítvány vezetője ezt elfogadta és annak érdekében, 
hogy a működtetés költségeit az alapítvány biztosítani tudja, kerül sor a tulajdonátadásra, 
társasházi albetétként. Bízik abban, hogy az alapítvány  tudja majd működtetni a 
fürdőházat. 
 
Fürjes Pál elmondja, a júniusi építési hozzájárulás egyik fő indoka az volt, hogy a 
kimetszett rész okozta épületromlás veszélyeztette az épület egészének statikai állapotát, 
így a felépítmény  az épület megerősítését is jelenti.  
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Berki Lajos elmondja, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat előtt ismeretes a Hétes-telep 
helyzete, és hogy ott milyen állapotok uralkodnak. Kikérték a lakosság véleményét a 
fürdőház felépítésével kapcsolatban. A vélemények nem egyöntetűek, valaki örül, valaki 
nem.  A mosodának örülnek, hisz mosógépek lesznek beállítva, így tudnak majd mosni, 
vannak azonban akik úgy nyilatkoznak, hogy 200-300 méterről nem fognak odamenni 
mosakodni. Az üzemeltetés kérdése felvetődött az ott lakókban is. Mint a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke támogatja a kezdeményezést, hisz a cigányság 
érdekében történik javulás a szolgáltatás terén. Teljes mértékben azonban nem tud örülni 
neki, mert arra törekednek, hogy Ózdot ne mindig Hétes-teleppel azonosítsák, viszont az 
átadáskor biztos megjelenik majd valamelyik TV csatorna és megint ez fog történni. A 
jövőt nézve kicsit szkeptikus, meg kell majd nézni három év múlva az építménynek  az 
állapotát és azt, hogyan lesz működtetve. 
 
Fürjes Pál kéri az  ügyben nyilatkozókat, pozitív színben tüntessék fel a fejlesztést, és 
bízik abban, hogy hosszú ideig működni fog a fürdőház. 
Kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
306/2011.(XI.24.) KH határozata 

az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanrész értékesítéséről 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ózdi belterületi 5026/1 hrsz-ú, 1 ha 

8253 m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1/1 arányban Ózd 
Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanon található Ózd, Hétes telep 5/1. 
sz. alatti elbontott épületrészt a „VAN HELYED” A Közös Jövőnkért Alapítvány 
(székhely: 1156 Budapest, Páskomliget utca 32. IV/19., országos nyilv.azonosító: 
442/2011., képviseli: Horváth Krisztina) - továbbiakban: Alapítvány – visszaépítse 
és abban közösségi illemhelyet, fürdőházat és foglalkoztatót alakítson ki.  

 
2.  Az Önkormányzat és az Alapítvány az ingatlan tulajdoni viszonyait 

társasházasítással rendezi. A Képviselő-testület ennek érdekében a társasházasítás 
során az Alapítvány kizárólagos tulajdonába kerülő területrész használati jogát (kb. 
50 m2), valamint az osztatlan közös tulajdonába kerülő épületrészeket az 
Alapítvány részére értékesíti. Az eladási árat az elkészített ingatlanforgalmi 
szakértői vélemény alapján összesen 50.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 
3.  Az Önkormányzat vállalja a tulajdonjog rendezéssel kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi költséget, melynek fedezetére a Képviselő-testület a 2011. évi 
költségvetés városrehabilitációs feladatokra rendelkezésre álló keretéből 200 E Ft-
ot biztosít. 
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4.  A Képviselő-testület az adásvételi szerződés előkészítésével, az ahhoz szükséges 

ingatlan-nyilvántartási munkák elvégeztetésével a PH. Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztályt bízza meg és felhatalmazza a Polgármestert az 
adásvételi szerződés megkötésére, ill. a szükséges egyéb nyilatkozatok 
(társasházasítás bejegyzésével kapcsolatos kérelem, közüzemi mérőórák átírása, 
stb.) megtételére.  

 
 
Felelős: Polgármester 
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő: a társasházasítást követően értelemszerűen 
 

-.-.- 
 

26.) napirend  
Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő 

költségvetési szervek munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő 
„Együttműködési megállapodás” elfogadására 

 
Obbágy Csaba ismerteti, az államháztartási törvény előírja, hogy a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szervnek, és a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
kell rögzíteni, melyet a fenntartónak jóvá kell hagyni. Az előterjesztés egy 1999-ben 
elfogadott megállapodás aktualizálását tartalmazza. Az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István  elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál megköszöni az Alsófokú Oktatási Intézmények dolgozóinak munkáját. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

307/2011. (XI. 24.) KH határozata 
az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő 

költségvetési szervek munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő 
„Együttműködési megállapodás” elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondoksága, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és 
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felelősségvállalás rendjét szabályozó Együttműködési megállapodást jelen határozat  
1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
               Önállóan működő intézmények vezetői 
Határidő   2011.december 01. 
 
 
2. A Képviselő-testület a 354/KH/1999. (XII. 21.) határozatával jóváhagyott 
együttműködési megállapodást 2011. december 1. napjától hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
Határidő   2011.december 01. 
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Melléklet a 307/2011. (XI. 24.) KH határozathoz 
 

Együttműködési megállapodás 
 
Amely létrejött az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondoksága (továbbiakban AOIG), 
3600 Ózd, Október 23. tér 1., mint az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
intézménye, valamint a megállapodás mellékletében felsorolt: Alkotmány Úti 
Összevont Óvoda, Béke Telepi Óvodák, Városközponti Napköziotthonos Óvoda, 
Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda, Árpád Vezér Általános Művelődési 
Központ, Bolyky Tamás Általános Iskola, Csépány-Somsály Általános Művelődési 
Központ, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, Sajóvárkonyi Általános 
Művelődési Központ, Vasvár Úti Általános Iskola, Újváros Téri Általános Iskola 
között (továbbiakban: önállóan működő költségvetési szervek), az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működés rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján. 
 
                                I. Az együttműködés általános szempontjai 
   
1. Az önállóan működő és gazdálkodó AOIG és az önállóan működő intézmények   
együttműködési megállapodásának célja az, hogy a  hatékony, szakszerű és ésszerűen 
takarékos, szabályosan működő intézményi gazdálkodás szervezeti kereteit teremtse 
meg. 
 
2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működők gazdálkodási, szakmai 
döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 
 
3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei 
az önállóan működő intézményeknél nincsenek meg, azt az AOIG  köteles ellátni. 
 
4. Az önállóan működő és gazdálkodó AOIG szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit. 
 
5. A 4. pontban foglaltakat az AOIG elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba épített belső 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 
 
6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az intézményvezetők a 
megállapodás melléklete szerint saját hatáskörükben gyakorolják. 
 
7. Az  AOIG köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti előirányzat-
nyilvántartást vezetni. 
 
8. A számviteli (főkönyvi) könyvelést az AOIG végzi, és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
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9. A tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartásokat az AOIG vezeti, a készletekre, a 
személyi juttatásokra (létszám, bér) vonatkozó adatokat a belső szabályzatokban 
rögzítettek alapján az intézmények tartják nyilván. 
 
10. Az intézmények az AOIG iránymutatásai és a leltározási és selejtezési 
szabályzatban foglaltak szerint készítik el a leltározást, és selejtezésre javaslatot 
tesznek. 
 
11. Az intézmények által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszere alapján az intézményvezető a felelős, míg az egyéb pénzügyi információs-
szolgáltatások tekintetében az AOIG. 
 
12. Az AOIG gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az önállóan működőkhöz és azok gyakorlati 
végrehajtását segíti. 
 
13. Az AOIG számviteli politikájában rögzíti, hogy annak rendelkezéseit, valamint a 
kapcsolódó szabályzatokat kiterjeszti az önállóan működő költségvetési 
intézményekre. 
 

II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 
 
1.  Az éves költségvetés tervezése 
 
A költségvetés előkészítési szakaszában az önállóan működő intézmény leadja az 
AOIG-nak a létszámra, bevételre, működési kiadásokra, felújításra és beruházásra 
vonatkozó tervezett igényeit az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PH)  
Pénzügyi Osztályának  iránymutatásai alapján. Az igények szükségességét, 
indokoltságát a gondnokságvezető a PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 
vezetőjével egyezteti. 
A jegyző által összehívott költségvetési egyeztető tárgyaláson a hatáskörében lévő 
információkat rendelkezésre bocsátja az igények és lehetőségek összehangolása 
érdekében.  
Az intézmények költségvetési javaslatát a Bizottságok előterjesztését követően Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vitatja meg, rendeletben határozza meg 
az önállóan működő és gazdálkodó (AOIG), valamint az önállóan működő 
költségvetési intézmények előirányzatait. 
Az intézmények ezt követően készítik el szakfeladat és kiadásnem szerinti bontásban a 
részletes indokolásokat, melyet az AOIG  a Kormányrendeletekben meghatározottak, 
és a Magyar Államkincstár irányelvei szerint összesít, számítógépen feldolgozza és 
gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításról. 
 
2. Pénzkezelés 
 
Az önállóan működő költségvetési intézmények nem rendelkeznek önállóan 
bankszámlával, az AOIG összevontan bonyolítja a bankszámlaforgalmakat, az 
intézményeknek a bankszámla fölött rendelkezési jogosultságuk nincs. 
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A pénz kezelése az OTP Bank Nyrt. Ózd 11734121-15352059 sz. számláján történik. 
A számláról  kiadást csak az AOIG alkalmazásában lévő közalkalmazott 
 - az előzetesen írásban megbízott személy -  kezdeményezhet (pl. készpénzfelvétel, 
utalás). A költségvetési intézmények az általuk beszedet bevételt a bankszámlára a 
pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint fizetik be. A befizetés pontosságáért az 
intézmény vezetője felelős. Az önállóan működő költségvetési szervek kisebb 
kiadásainak teljesítésére készpénz - ellátmány - szolgál. Az ellátmány kiadása 
nyilvántartása, elszámoltatása az AOIG feladata. Az elszámolás intézményi feladatait 
a pénzkezelési szabályzat rögzíti. 
 
 3. Előirányzat felhasználás 
 
Az AOIG a saját előirányzatai, valamint az önállóan működő költségvetési szerv - 
felügyeleti szerv által - meghatározott előirányzatai felett rendelkezik. Az önállóan 
működő költségvetési szerv vezetője az intézmény részére jóváhagyott előirányzat 
felett rendelkezési joggal bír, azonban az előirányzat felhasználás során az AOIG-gal 
egyeztetni köteles. Az előirányzat nélküli kiadás teljesítéséért az önállóan működő 
költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben éves bevételi előirányzatát az 
intézmény nem teljesíti, úgy a bevételkiesés összegével csökkentett kiadási előirányzat 
használható fel. 
 
4. Előirányzat módosítása 
 
Az önállóan működő költségvetési intézmények  előirányzat módosítási igényüket az 
AOIG vezetőjénél kezdeményezik. A módosítások indokai lehetnek: pályázatok 
támogatásértékű bevételei, működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, nem 
várt káresemény miatti rendkívüli igények, bevételi többlet, feladat-elmaradás stb. 
Az AIOG vezetője az előirányzat főösszegének változtatását kezdeményezi a PH 
Pénzügyi Osztályán, és a Képviselő-testületi döntést követően az előirányzat 
módosításokat a főkönyvi könyvelésben intézményenként és szakfeladatonként 
átvezeti. 
 
5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
 
Kötelezettségvállalás  
Kötelezettségvállalásra  (megrendelés, megállapodás, szerződés) az önállóan működő 
szerv nevében az intézmény költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig az 
önállóan működő intézmény vezetője jogosult. A kiadások elrendelője az önállóan 
működő költségvetési szerv vezetője, a számlán ezt aláírásával igazolja.  
Kötelezettségvállalásra 100.000 Ft-on felül kizárólag írásban  és az AOIG  vezetője 
vagy az általa írásban kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzését követően kerülhet sor.  
Munkáltatói jogokkal minden intézményvezető önállóan rendelkezik, ezért a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséből adódó kötelezettségvállalásra az 
önállóan működődő intézmény vezetője jogosult. 
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Ellenjegyzés 
 A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére az AOIG vezetője, vagy az 
általa   írásban kijelölt megfelelő pénzügyi-számviteli végzettséggel rendelkező 
személy jogosult. Az ellenjegyző a kötelezettségvállalást, illetve az utalványozást 
megelőzően köteles meggyőződni  arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e 
és a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
Amennyiben a kötelezettségvállalásra az AOIG szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető 
fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az önállóan működő intézmény 
vezetőjének. Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi és felvezeti 
saját kötelezettségvállalási nyilvántartásába.  
 
Szakmai teljesítés igazolása 
A szakmai teljesítés igazolásra a kiadás utalványozása előtt történik. Az 
intézményeknek  kiadott szabályzatban foglaltak értelmében, az arra jogosult 
személynek aláírásával szakmailag igazolnia kell a kiadások teljesítésének jogosságát, 
összegszerűségét; ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében 
– ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően 
esedékes - annak teljesítését. A bevételek szakmai teljesítésének igazolását belső 
szabályzat nem tartalmazza, ezért a bevételek teljesítését nem kell aláírással igazolni. 
 
Érvényesítés 
Az önállóan működő költségvetési intézmény által elvégzett szakmai teljesítés 
igazolás alapján kerül sor az érvényesítésre. Az érvényesítést az AOIG vezetője által 
írásban megbízott megfelelő pénzügyi-számviteli végzettséggel rendelkező személy 
végezhet. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 
megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 
 
Utalványozás 
A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. 
Az utalványozás minden esetben írásban, az CT-EcoSTAT könyvelési program által 
előállított utalványrendelvény felhasználásával történik. Az utalványozott számlát az 
AOIG a kifizetés időpontjának sorrendjében tárolja.    
   
6. Számvitel 

 
Az AOIG összevontan látja el a főkönyvi könyvelés feladatait, összevontan állapítja 
meg a számviteli politikát, a számviteli rendet. A főkönyvi könyvelés adatairól minden 
hónap 10-ig tájékoztatja az intézményeket. 
Az CT-EcoSTAT könyvelési rendszerben az önállóan működő intézmények elvégzik a 
beérkezett számlák iktatását, gondoskodnak azok ellenőrzéséről, igazolják azok 
szakmai indokoltságát. A számlák pénzügyi rendezését, a főkönyvi könyvelés 
feladatait az AOIG végzi. A 100.000 Ft feletti tárgyi eszközök állományba vételét, az 
üzembe helyezési okmány kiállítását, analitikus nyilvántartását valamint az 
értékcsökkenés elszámolását az AOIG végzi. A kisértékű eszközök analitikus 
nyilvántartásba vételét, annak naprakész vezetését az önállóan működő intézmények 
végzik. 
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Az önállóan működő intézmények feladata a bevételek előírása, analitikus 
nyilvántartása, beszedése, továbbá negyedévente a hátralékok, túlfizetők jelentése az 
AOIG részére. Ugyancsak intézményi feladat az élelmiszer raktárkészlet 
állományának jelentése minden negyedév végén, mely alapján az AOIG könyveli a 
főkönyvben a készletállomány változását. A függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, az 
általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolási feladatokat az AOIG végzi. 
A költségvetési gazdálkodás feladatait, a felelősséget, hatáskört rögzítő szabályzatokat 
az AOIG készíti el, tudomásul vételre az önállóan működő intézmények részére 
megküldi. Az önállóan működő intézmények szakmai sajátosságait, rögzítő 
szabályzatokat az intézmények maguk készítik el (pl. továbbképzésre, oktatásra 
vonatkozóan stb. 
 
7. Információszolgáltatás 
 
Az AOIG a havi pénzforgalmi adatokról minden hónap 10-ig tájékoztatja az 
intézményeket és a PH Pénzügyi Osztályát. A különböző szintű adatszolgáltatási 
igények intézményekhez juttatása, összesítése, az adatkérő felé továbbítás az AOIG 
feladata. 
Az önállóan működő költségvetési intézmény köteles olyan analitikus nyilvántartást 
vezetni, dokumentumot megőrizni, amellyel segíti az AOIG adatszolgáltatási 
kötelezettségét. Pl:   az elemi költségvetés 
                                       negyedéves mérlegjelentés 
                                       féléves, éves beszámoló 
                                       statisztikai jelentés 
                                       havi térítési díj jelentés 
 
8. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 

           Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője önálló munkaerő és bérgazdálkodó 
jogkört gyakorol Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 
költségvetési rendeletben jóváhagyott létszám és bérkereten belül. A kinevezések, 
munkaszerződések aláírásánál a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézmény vezetője, 
bérgazdálkodó az intézmény gazdasági feladatait ellátó ügyintézője. Átfogó 
bérpolitikai intézkedést az önállóan működő intézmény vezetője csak a Képviselő-
testület előzetes döntése alapján hozhat (pl. létszámcsökkentés, létszámnövelés, 
bérfejlesztés). 

           A Központi Információs Rendszert (KIR) kizárólag az AOIG működteti.  
           Alkalmazási jogviszony létesítését az önállóan működő intézmény az alkalmazást 

megelőző munkanapon köteles az AOIG részére jelenteni a biztosítotti bejelentés 
miatt, a munkaviszony megszűnést pedig azonnal a törvényi előírásoknak 
megfelelően. Az önállóan működő intézmények a nem rendszeres kifizetéseket kérik 
az AOIG-tól, aki a Központi Információs Rendszerből (KIR) előállítja a kifizetéshez 
szükséges számfejtési bizonylatot. Az intézmények a tárgyhó utolsó munkanapján 
adatot szolgáltatnak a távolmaradásokról (táppénzes állomány, szabadság, igazolt 
távollét stb.) a rendkívüli munkavégzésről (helyettesítés, túlóra),minden hónap 10. 
napjáig pedig az adóköteles, vagy adómentes természetbeni juttatásokról, melyek 
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jelentése, továbbítása a Magyar Államkincstár részére az AOIG feladata valamennyi 
alkalmazási irattal azonosan. 
 
Beszámolás 
 
Az AOIG vezetője elkészíti intézményi szinten a negyedéves költségvetési és 
mérlegjelentéseket, gondoskodik az előirányzatok felhasználásáról, a féléves, 
háromnegyed éves és éves beszámoló számszaki és szöveges elkészítéséről, valamint a 
fenntartó felé határidőre történő továbbításáról. 
Az önállóan működő intézmények adatszolgáltatásukkal segítik a beszámolók  
elkészítését. 
 
Tárgyi eszközök felújítása, beruházása 
 
Az önállóan működő intézmények jelentősebb karbantartási, felújítási és beruházási 
igényeiket az AOIG részére jelentik. A Képviselő- testület döntése alapján az önállóan 
működő intézmény vezetője szervezi és irányítja a karbantartási, felújítási munkákat. 
A feladat végrehajtása során az AOIG vezetőjét köteles informálni. 
 
III. Az együttműködési megállapodásban érintett költségvetési szervek  
 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága    Ózd, Október 23 tér 1.                        
 
Önállóan működő költségvetési szervek: 
 
Alkotmány Úti Összevont Óvoda  Ózd, Alkotmány út 2. 
Béke Telepi Óvodák Ózd, Újváros tér 2.           
Városközponti Napköziotthonos Óvoda     Ózd, Katona József út 7.  
 
Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda    Ózd, Kőalja út 149. 
Árpád Vezér ÁMK  Ózd, Árpád vezér út 13. 
Bolyky Tamás Általános Iskola  Ózd, Bolyki Tamás utca 42.  
Csépány-Somsály ÁMK  Ózd, Csépányi út 117. 
Petőfi Sándor  Általános Iskola és Óvoda              Ózd, Petőfi Sándor út 18-20.    
Sajóvárkonyi ÁMK  Ózd, Mekcsey  út 205. 
Vasvár Úti Általános Iskola  Ózd, Vasvár út 37/A. 
Újváros Téri Általános Iskola  Ózd, Újváros tér 1. 
 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Ózd, 48-as út 6.  
 
IV.  Hatálybalépés 
 
Az együttműködési megállapodás 2011. december 01-jén lép hatályba. 
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A megállapodásban foglaltak betartásáért felelősek:   
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
- Önállóan működő költségvetési  szervek vezetői 

 
Ózd, 2011. november 24. 
 
 ……………………………….. ………………………………..  
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alkotmány Úti Összevont Óvoda 
 képviseletében képviseletében  
 Pók Elemérné gondnokságvezető Puskáné Murányi Gabriella óvodavezető  
  
……………………………….. ……………………………….. 
 Béke Telepi Óvodák  Városközponti Napköziotthonos Óvoda 
 képviseletében képviseletében  
 Török Józsefné óvodavezető  Juhász Tamásné óvodavezető   
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK 
 képviseletében képviseletében  
 Szabó Józsefné igazgató  Hilovszkyné Lukács Mária igazgató  
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Bolyky Tamás Általános Iskola Csépány-Somsály ÁMK 
 képviseletében képviseletében  
 Kovács Ottó igazgató  Kovácsné Letanóczki Anna igazgató 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK 
 képviseletében képviseletében  
 Steiner Zoltán igazgató  Obbágy Csaba igazgató 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Újváros Téri Általános Iskola Vasvár Úti Általános Iskola 
 képviseletében képviseletében  
 Galkóné Szabó Mária igazgató  Hák Sándor igazgató 
 
  ……………………………….. 
  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 
  képviseletében  
  Dr. Benkőné Fehér Éva igazgató 
Záradék 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti megállapodást a 307/2011. 
(XI. 24.) KH határozatával jóváhagyta. 
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27/a.) napirend 
Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

 
Fürjes Pál köszönti Pappné Szalka Magdolna ÓMI  igazgatót, és munkatársait. 
 
Obbágy Csaba a beszámolóból idéz, ezzel is hangsúlyozva, hogy az Ózdi Művelődési 
Intézmények mindig az ésszerűség és a takarékosság betartása mellett gazdálkodik, a 
város és térségének egyik meghatározó alapintézménye. Kérése, adjanak lehetőséget arra, 
hogy az ÓMI  megjelent új munkatársai bemutatkozzanak. Az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság ülésén néhány részterületet is érintettek, beszéltek a futó pályázatokról, a 
peremkerületi kultúrházak helyzetéről. 16 M Ft-os átmeneti segéllyel segítette az 
önkormányzat az intézmény munkáját, hisz az UNIOS pályázati összegek nem 
folyamatosan érkeznek az intézményhez. Megállapították, hogy az ÓMI marketing 
tevékenysége példaértékű, több helyről kaphat a lakosság tájékoztatást a megrendezésre 
kerülő programokról. A felnőttképzés területén komoly előrelépés látható, a legfontosabb  
szakterületük az emberi tényező. Gazdag kínálattal rendelkezett az elmúlt időszakban az 
ÓMI, megemlíti az ÓMI Zenés Színházát, mely olyan színfoltja a városnak, amire 
büszkék lehetnek. Az Ifjúsági Park rendezvényeinek áramellátási problémájáról is szóltak, 
illetve megemlítésre került egy tervezett Mizerák kiállítás. Gratulál a készítőknek a 
beszámolóhoz. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megállapította, hogy 
csökkenő önkormányzati támogatás, növekvő feladatellátás mellett a feladatellátás jó 
színvonala megmaradt. Az intézmény változatlanul aktív pályázati tevékenységet folytat, 
ami a közel jövőben is fontos lesz a működésükhöz. Működési bevételüket szerény 
mértékben tovább tudták növelni, átmeneti pénzügyi problémájuk kezelve lett. Az 
intézmény meghallotta az idők szavát, szerkezeti átalakításokat hajtott végre. További 
létszámleépítést már nem tudna elviselni az intézmény. 2010. évhez képest 10 fővel 
csökkent a létszám, amely ebben az évben a végkielégítések kifizetése miatt még plusz 
kiadást fog jelenteni, de a következő évben már pénzügyi szempontból is pozitív hatása 
lesz. 
 
Pappné Szalka Magdolna köszönetet mond mindazon erkölcsi támogatásért, melyet a 
Képviselő-testület valamennyi tagjától, a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól kaptak.  Örül 
annak, hogy a bizottságok ülésein kiemelésre került, hogy az intézmény a változást 
érzékeli, tudomásul veszi, hogy az egyedüli állandóság a mai világban az állandó változás. 
Törekednek ennek megfelelni, de a további megszorításokat már aligha viselnék el. 
Szeretnének a későbbiekben is hasonló minőségben dolgozni, ezért jó lenne, ha a további 
megszorítások csak úgy érintenék őket, hogy mindenkor a feladatokhoz szabottan történne 
a költségvetés tervezete. Személyi változások voltak az intézménynél, Bánfalvi Lászlóné a 
Könyvtár vezetője és Dobossy László a Múzeum igazgatója felmentési idejét tölti. 
Bemutatja új kollégáit, Jakab Krisztinát, aki a Könyvtár munkatársa lett, valamint Farkas 
Péter Barnabás muzeológus kollégáját. Úgy gondolja az elmúlt egy-két hónap igazolta, 
hogy a közös jövőépítés együtt kiválóan fog működni. 
 
Fürjes Pál megköszöni az igazgató asszony kiegészítését. Kiemeli, a Magyar Nemzeti 
Digitális Archívummal kapcsolatos fejlesztés ügyében főszerepet fog vállalni az 
intézmény.  
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Berki Lajos a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében megköszöni az Ózdi 
Művelődési Intézmények munkáját, mindig számíthattak rájuk, pl. a ROMA napok 
megrendezésében technikai eszközökkel segítettek, Farkas Tibor műgyűjtésében, a 
Múzeum részt vett a kiállítás megszervezésében. Kéri, a továbbiakban is hasonló legyen 
az együttműködés, és továbbra is segítsék munkájukat. Jó dolognak tartja, hogy a 
tehetséges roma fiatalokat a művelődési ház bevonja a szereplésbe. 
 
Dr. Almási Csaba az ÓMI beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy véleménye 
szerint is komoly szakmai munka folyik az intézményben. A Pénzügyi Osztály 
munkatársaival együtt kialakítottak egy javaslatot az intézmény két munkatársának 
nyugdíjazása folytán jelentkező pénzügyi probléma rendezése miatt, amit a hétfői vezetői 
értekezleten meg fognak tárgyalni, és reméli  megnyugtató megoldást találnak rá.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a beszámolóval kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

308/2011. (XI.24.) KH határozata 
az Ózdi Művelődési Intézmények  

szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények 2011. év I-III. negyedévi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.  

 
Felelős: ÓMI Igazgatója 
 
Határidő: folyamatos 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 
 

27/b.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata részére személygépkocsi cseréjéhez szükséges 

fedezet biztosítására 
 
Vitális István  ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
309/2011. (XI.24.) KH határozata 

Ózd Város Önkormányzata részére személygépkocsi cseréjéhez szükséges fedezet 
biztosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1.)  A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő KTA-093 forgalmi rendszámú gépkocsi – a magas üzemeltetési és 
várható javítási költségek miatt – értékesítésre kerüljön 2.850.000,- HUF 
beszámítási értéken. 

 
2.)  A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1.) pontban megjelölt gépjármű 

pótlására megvásárlásra kerüljön 6.199.800,- HUF értéken egy MAZDA6 1.8 TE 
Sedan gépkocsi. 

 
3.) A Képviselő-testület az 1.) és 2.) pontban részletezett adásvétel értékkülönbözetének 

fedezetére 3.349.800,- Ft kiadási előirányzatot hagy jóvá a kötvénykibocsátásból 
származó tartalék keret terhére.  

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a gépkocsi adásvétellel 

összefüggő dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: előkészítésért: Gondnoksági és Informatikai Csoport vezetője 
     pénzügyi lebonyolításért: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

28.) napirend 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátásról 

 
Fazekas Zoltán  köszönti az ülésen megjelent  Dr. Kiss Zsuzsa városi szakfőorvos 
asszonyt.  
 
Dr. Bélteczki János elmondja, nagy jelentőségű beszámolóról van szó, amely részben 
kijelöli a jövőt, hisz a kormány tervei alapján az önkormányzatok feladata marad az 
egészségügyi alapellátás. Az egészségügyben ma számos probléma adódik, ezek közül a 
legsúlyosabb a humán erőforrás krízis. A beszámolóból látható, hogy ez a krízis az 
alapellátás szintjén, Ózdon és környékén nem annyira realizálható, hisz a meglévő 
körzetek betöltöttek, nincs létszámhiány. Az önkormányzat erőn felül igyekszik a 
rendelőket, gondozó helyiségeket rendben tartani, illetve felújítani, lassan az összes 
rendelőre sor kerül. Kevésbé örvendetes azonban, hogy a létszám ugyan betöltött, de a 
korfa nem mutat ilyen optimista képet, fiatal kolléga jószerint nem dolgozik a területen. 
Tíz éven belül a kollégák többsége nyugdíjba vonul. A beszámoló részletesen bemutatja a 
védőnői hálózat munkáját, amely egy hungaricum, sehol a világon nincs ilyen fejletten 
működő gondozó hálózat, mint Magyarországon. A beszámolóból megismerhető az a 
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hihetetlen terep munka, amit a kolléganők végeznek, melyért a legnagyobb elismerés 
hangján köszönetet mond. 2009. szeptember 1-től a családi pótlék természetben történő 
nyújtása esetén a jegyző a védőnőt eseti gondnokul jelölheti ki. Az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatok azt mutatják, hogy minden egyes védőnőre 10 család jut, akikkel minden 
hónapban el kell menni bevásárolni, de minden alkalommal közelharcot is kell vívniuk 
azért, hogy csak a jogszabályban meghatározott termékeket vásárolják meg, ne pedig 
élvezeti cikket. Felmerült a lehetősége, és megoldást nyújtana erre a problémára, egy 
szociális diszkont kialakítása. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kifejezi 
nagyrabecsülését az egészségügyben dolgozó minden kollégának az elvégzett munkáért, 
és a tájékoztatót elfogadásra javasolják. 
 
Fazekas Zoltán kiegészítésként elmondja, az eseti gondnok kérdése nemcsak a védőnők 
áldozatos munkáját érinti, hanem a szociális területen dolgozó családgondozókra 
ugyanúgy él a felvetés. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésen tárgyalta az előterjesztést. Véleménye szerint  
példaértékű az, ahogyan ezen a területen az önkormányzat igyekszik támogatást nyújtani. 
Büszkék lehetnek az elvégzett felújítási munkákra.  
 
Fazekas Zoltán az önkormányzat nevében megköszöni azon társszerveztek és 
intézmények munkáját, akik részt vettek a rendelők felújításában.  
 
Dr. Mészáros Miklós  44 év munka távlatában említi meg, először olvasnak olyan 
tájékoztatót, mely szerint Ózdon minden háziorvosi és gyermekorvosi állás be van töltve. 
Példaértékű az, ahogyan a jelenlegi, és az elmúlt 20 évben az önkormányzat segítette ezt a 
területet. Úgy gondolja, a jövőben még nagyobb szükség lesz erre. A jelenlegi törvényi 
szabályozások szerint a háziorvosi ellátás finanszírozását az OEP biztosítja, viszont a 
fejlesztések végrehajtásához csak a fekvő és járóbeteg ellátás kap finanszírozást. Az 
alapellátásra megállapított finanszírozás 10 éve változatlan. Annak örül, hogy a kormány 
most megadta az amortizációt és pótolni lehet az elfogyott eszközöket. Reméli talán az 
anyagi megbecsülés is előtérbe fog kerülni. Kéri a Képviselő-testületet, úgy ahogyan a 
kultúrára, az egészségügyre is kiemelt figyelmet fordítson. Az egészségügyi feladatok 
közül egyedül az alapellátás az önkormányzat kötelező feladata. Az önkormányzati 
feladatok tisztulása révén szükség lesz arra, hogy az egészségügy még hathatóbb 
segítséget kapjon. Hangsúlyozza, egészséges és értelmes emberek nélkül társadalmat nem 
lehet építeni.   
 
Dr. Kósné Dargai Rita Gresó Tiborné üdvözletét adja át, mivel a vezető védőnő nem tud 
jelen lenni az ülésen. Munkáját Edelényből látja el, heti egy alkalommal tud Ózd 
városában jelen lenni, amely időpont kötött a tiszti főorvos látogatásához. Ezért is volt 
szükség arra, hogy a 18 + 1 védőnőt helyi csoportvezető képviselje, aki 2011. szeptember 
1-től megválasztásra került. Büszkék arra, hogy a védőnői szolgálat egyedül álló a 
világban, diplomás emberek mindent megtesznek ezen a területen, és még az országban 
szakember hiánnyal küzdenek, addig Ózdon mind a 18 állás betöltött.  Megköszöni a 
kolléganőinek, hogy ezt a fáradtságos, sok konfrontációval járó munkát lelkiismeretesen 
és tisztességesen végzik. Az eseti gondnokság térítésmentesen végzendő feladat, 
határidőre elvégzendő munka, amely plusz leterheltséget jelent a kolléganőknek. A 
tájékoztatóból is olvasható, befejeződött a Lehel vezér úti komplex egészségügyi egység 
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és a Csépány úti felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő felújítása. Példaértékű volt az 
Alkotmány úti védőnői tanácsadó helyiség átalakítása, felújítása. Balogh Zoltán 
államtitkár úr elismerését fejezte ki az ott folyó színvonalas munkáért. Jelenleg folyik a 
felnőtt és gyermekorvosi rendelő várójának, folyosójának  a felújítása.  
 
Fazekas Zoltán megköszöni a tájékoztató összeállítói és az alapellátásban dolgozó 
valamennyi munkatárs munkáját. Kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékozatóban 
foglaltakat vegyék tudomásul.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita képviselő elhagyja az üléstermet. 
 

29.) napirend  
Tájékoztató az Ózdi TÁVHŐ Kft. gázbeszerzési szerződéséről 

 
Vitális István  ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, 
és azt tudomásul vette.  
 
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékozatóban foglaltakat vegyék 
tudomásul.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

30.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 

 
Obbágy Csaba elmondja, az Ózdi Football Club eredményei azt igazolják, hogy jó 
megállapodást kötött a DVTK-val, meghatározó középcsapattá tudtak válni. Az OFC 
elnöksége az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz fordult, hogy a tartalék keretből 
támogassák tevékenységüket. A keddi ülésen 300.000 Ft-ot hagyott jóvá a bizottság 
átruházott hatáskörben részükre.  
 
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékozatóban foglaltakat vegyék 
tudomásul.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

31.) napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékozatóban foglaltakat vegyék 
tudomásul.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 



 83 

32.) napirend 
Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 
Kisgergely András elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testület tagjait, a tájékozatóban foglaltakat vegyék 
tudomásul.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

33.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Márton Ferenc elmondja, a médiából értesülhettek arról, hogy Tiszaújvárosban az egyik 
iskolában a diákok megkéselték egymást. Az elmúlt ülésen már javasolta, hogy az 
önkormányzat tegyen lépéseket az irányban, hogy a legveszélyesebbnek minősíthető 
iskolákban vagy pedellust, vagy közmunkást rendeljenek ki a rend fenntartása érdekében. 
Erre a felvetésére legutóbb nem reagáltak, ezért megismétli újból  javaslatát. 
 
Fazekas Zoltán hozzáteszi, Márton Ferenc felvetéséhez hasonló már több helyről is 
érkezett, ennek érdekében a régóta bevált gyakorlatot, amely pedellusok alkalmazását 
lehetővé teszi különböző általános iskolákban, folyamatosan fenntartják. Ezt 
kiegészítették azzal, hogy a megyei fenntartású intézményekben ezt a lehetőséget 
biztosítják négy fő személyében az ózdi középiskola hálózatában is. Kiemeli, az iskolák 
biztonsága valamennyiük számára fontos, az önkormányzat forráslehetőségeihez mérten  
mindent megtesz ennek érdekében, de a munkaügyi központtól is függ, hogy 
közfoglalkoztatás keretében mikor, milyen keret áll rendelkezésre erre a célra.  
Hozzászólásában megemlíti, hogy 2011 az önkéntesség éve, ennek jegyében 
felhívásunkra jó néhány ózdi intézmény  és civil szervezet  is jelentkezett azok sorába, 
akik önkéntes munkára jelentkezőket fogadnak. Az önkéntes munkának előnye a 
pályakezdők számára munkatapasztalat szerzés, szakma kipróbálása, az aktív korú 
álláskeresők olyan referenciákhoz juthatnak, amely későbbi álláskeresésükhöz nagy 
segítség lehet. Idősek emberek számára pedig hasznos, tartalmas időtöltés lehet. A 
programhoz csatlakozott intézményekről, a foglalkoztatási lehetőségekről a civil.info.hu 
portálon, illetve a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet tájékozódni. Öröm számára, 
hogy már sok fiatal csatlakozott ehhez a programhoz.  
 
Fürjes Pál megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

K. m. f. 
 
 

 Dr. Almási Csaba      Fürjes Pál  
           jegyző               polgármester 
 


