
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics 
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, 
Obbágy Csaba, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol van: Tartó Lajos képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba  jegyző 
Dr. Sztronga Eszter  aljegyző 
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 
Dudásné Balázs Zita PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Berki Lajos     Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője 
Halász Sándor    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Bíró Ferenc     Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Fodor Gábor      Közterület-felügyelet vezetője 
Nagy Nikoletta    Ózdi Súlyemelő és Fitness Club versenyzője 
Fekete József     Ózdi Súlyemelő és Fitness Club edzője 
Gál Katalin Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezető 

helyettese 
Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető (1-4., 21-26. napirendi pontig) 
Martisné Víg Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető (5-20. napirendi pontig) 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a szavazógépet és 
kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. Örömteli kötelezettségének  
tesz eleget. Bizonyára mindenki értesült arról, hogy az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club 
versenyzője az Antalyában  megtartott súlyemelő Európa-bajnokságon  három ezüstérmet 
szerzett. Köszönti az ülésen megjelent Fekete József edzőt és Nagy Nikoletta versenyzőt, a 
Képviselő-testület nevében köszönetet mond a városnak igen nagy dicsőséget hozó 
eredményért. Reményeik szerint az eredmény alkalmas lesz arra, hogy közel 40 év után 
újabb olimpiai szereplője legyen a városnak. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a 
polgármesteri tartalék keret terhére jutalomban részesítik az egyesületet, ezen keresztül 
Nagy Nikoletta versenyzőt és Fekete József edzőt. Nagy Nikoletta 17 éve foglalkozik a 
súlyemeléssel, most került a legközelebb ahhoz, hogy egy nagy világversenyen tudja majd 
megmérettetni magát. Tegnap Riz Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte és ismerte el 
eredményét.  
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A köszöntés után Fürjes Pál ismerteti, Márton Ferenc képviselő Út címmel kíván 
napirenden kívül szólni.  
A  napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
- A  „Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2011-ben végzett munkájáról” c. előterjesztés 

1/a.) napirendként kerüljön megtárgyalásra. 
- 1/b.) napirendként a „Javaslat számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére 

történő térítésmentes átadására” c. előterjesztés kerüljön felvételre. 
- A meghívóban 5.) napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/…. /…) önkormányzati rendelete a szennyvízcsatorna beruházásokhoz 
kapcsolódó lakossági önkéntes közműfejlesztési hozzájárulásról” c. előterjesztés levételre 
kerüljön.  

- A 14.) napirend „Javaslat az Ózd, Lehel vezér út 5/B. fsz. 3. alatti, 8159/A/15 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására” és a  15.) napirend „Javaslat kitüntetések 
adományozására” c. előterjesztés zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.   

Kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirenddel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület  14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el: 
 
1/a.)  Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2011-ben végzett munkájáról 

 
Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője   

 
1/b.) Javaslat számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő 

térítésmentes átadására 
 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének…../…. (….) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról  

 
 Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő 

 
3.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./….. (…) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő 

 
4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…..) önkormányzati 

rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
Ózd város területén történő végrehajtásáról 

 
 Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
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5.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./….(….) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Polgármester 

 
6.) Tájékoztató Ózd Város 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának 

könyvvizsgálatáról 
  

Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 

Előterjesztő: Polgármester 
 
8.)  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhő Kft. között megkötendő 

távhőszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésre  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
9.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. által benyújtott KEOP-5.4.0/11-2011-0014 jelű pályázat 

támogatási szerződéséhez alapítói hozzájárulás megadására, illetve biztosíték adására  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
10.) Javaslat a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. 

évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására 
 
Előterjesztő: Polgármester 

 
11.) Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 

elfogadására  
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
12.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ÉMOP-4.3.1/A-11 

kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések meghozataláról szóló 9/2012. (II. 16.) határozat módosítására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
13.)  Javaslat az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására az Újváros téri 

orvosi rendelő épületének felújításához  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
14.)  Javaslat az Ózd, Lehel vezér út 5/B. fsz. 3. alatti, 8159/A/15 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó vételi kérelem elbírálására 
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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15.) Javaslat kitüntetések adományozására  
  

Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 
 
16.) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
17.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
18.)  Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2012. évi 

támogatásáról 
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
    Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
    Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke 
 
19.) Javaslat határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a 

Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
20.) Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
21.)  Javaslat EU-s támogatások felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz történő 

csatlakozásra 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
22.) Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
  

Előterjesztő: Polgármester 
 
23.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben 

 - kiemelten Ózd város lakossága részére -  nyújtott szociális ellátásokról  
 
Előterjesztő: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
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24.)  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
25.) Tájékoztató a február 16-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

 
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

 
26.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál megadja a szót Márton Ferenc képviselőnek napirend előtti felszólalásra.  
 
Márton Ferenc ismerteti, Hódoscsépányon lakossági aláírás gyűjtés folyik az ügyben, hogy 
a Zrínyi út magánházas övezetében az utat javítsák meg. Az út karbantartása már hosszú 
évek óta húzódik, a felújítás egy részét elvégezték, de azóta sem történt lépés ez ügyben. Az 
itt élő lakosok kérését tolmácsolja, hogy folytassák a megkezdett munkát és hozzák rendbe 
az utat. 
 
Fürjes Pál elmondja, a Város- és Sportlétesítmény üzemeltető Intézmény vezetőjétől 
választ kap arra, hogy a probléma rendezésére milyen elképzelés fog születni. 
 
Ezután rátér a napirendek tárgyalására.  

 
1/a.) napirend 

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2011-ben végzett munkájáról 
 

Dr. Varga László elmondja, dr. Vereckei Csaba megyei főkapitány úr azért nem tud jelen 
lenni, mert a megyei rendőrkapitányság 2011. évi munkájának értékelésére -  amin részt 
vesz az országos rendőrkapitány-helyettes is – most kerül sor. Az Ózdi Rendőrkapitányság 
beszámolója a 2010-ben megtartott nemzeti konzultáció idejére visszanyúlva tartalmazza a 
rendőrkapitányság tevékenységét. Azóta megnövekedett rendőri erővel tudnak a városban és 
a vonzáskörzeti településeken fokozott ellenőrzéseket tartani. Ennek köszönhetően érezhető 
módon mind a kistérségben, mind Ózd városában csökkent a bűncselekmények száma. Ózd 
városában mintegy 15 %-os csökkenésről számolhatnak be. Szeretnék azt elérni, hogy a 
lakossági bizalom ismét erősödjön a rendfenntartó szervek irányában. Lakossági fórumokon 
való részvétellel, a képviselőkkel való kapcsolattartással reméli eleget tudtak tenni az 
elvárásnak. Jó lenne, ha mindenkiben tudatosulna, hogy bármilyen üggyel kapcsolatban 
bátran hozzájuk fordulhatnak, hisz a rendőrség minden ügyben eljár. A lakossági bizalom 
erősödésének köszönhetően, az elmúlt évben 9 akció során  29 uzsorást tudtak elfogni és 
őrizetbe venni. Hosszú évekre visszanyúló problémák kerültek felszínre, rengeteg 
információt kaptak és kapnak ilyen és hasonló bűncselekményekre vonatkozóan.  
Számos jogszabályi változás segítette munkájukat. Az elmúlt esztendőben több mint 200 
személlyel kapcsolatban tudtak szabálysértési őrizettel élni, és gyorsított eljárást lefolytatni. 
Véleménye szerint ezeknek az intézkedéseknek visszatartó ereje van. Fontos eredmény volt 
az elmúlt esztendőben az, hogy a rendőrség létszámát sikerült megerősíteni, elmondható, a 
kapitányság létszáma teljes mértékben fel van töltve.  
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Megköszöni azt a jó kapcsolatot, amely a rendőrség és az önkormányzat között már évek 
óta fennáll, illetve azt a támogatást, amelyet remél, hogy az elkövetkező időszakban is 
megkapnak.  
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta. Megállapították, hogy jó irányban halad a rendőrség munkája, a bűnügyi 
helyzet kedvezően alakul. Vonatkozik ez a rendőrség egész illetékességi területére, de főleg 
Ózd vonatkozásában kedvezőbbek a mutatók. A jó hozzáálláson és törekvésen túl, amit 
tapasztalnak, kedvezően befolyásolta a munkát a kormányzat hozzáállása. Megköszöni  
Kapitány úr és az egész állomány munkáját. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András köszöni azt a kimerítő és részletes beszámolót, amit a rendőrség 
munkájáról készítettek. Kiemeli az Ózdi Rendőrkapitányság úttörő szerepét, amit az uzsora 
bűncselekmények felderítésében végzett. Ez a bűncselekmény sújtja legjobban a szegény 
sorban lévőket. Örvendetes a kiskert tulajdonosoknak, hogy a megígért quad-os 
ellenőrzések már lehet találkozni, a lehetőségekhez mérten a kiskertek környékén 
megnövekedett  rendőri jelenléttel számolhatnak. Megjegyzi, a szubjektív biztonságérzet és 
a statisztika nem mindig jelenti ugyanazt, hisz ahová betörnek, nem úgy érzékelik, hogy 
nagyobb a biztonság. Úgy ítéli meg, hogy a rendőrség részvétele a lakossági fórumokon, a 
lakossági bizalmat erősíti. Fontos lenne, ha bűncselekményt, vagy arra utaló jelet 
tapasztalnak, mindenki jelentse azt a rendőrségnek. Akár név nélkül is lehet bejelentést 
tenni. Csak így lehet azokat az embereket akik bűnözésből élnek, elfogni. Megfontolandó, 
hogy  lehet az önkormányzat szerény eszközeivel segíteni a rendőrség munkáját, hogy a 
jelenlegi állomány, és a jó eredmények  megmaradjanak.  
 
Obbágy Csaba, mint intézményvezető és a legtöbb problémával terhelt választókerület 
képviselője mondja el véleményét, kérdését, problémáját. Az uzsorárok elleni fellépésben 
Ózd az első helyen van, ehhez gratulál. A körzeti megbízottak lefedettsége biztosított,  jól 
látják el a feladataikat. Sikeresnek tartja az iskolarendőri programot. Gondként jelentkezik a 
térségben a garázdaság bűncselekmény számának 20 %-os, és a betöréses lopásos 
bűncselekmény számának 32 %-os emelkedése. Mint pedagógust is aggasztja a fiatalkorúak 
által elkövetett bűncselekmények számának emelkedése. Az utazó bűnözők megjelenését a 
beszámoló is taglalja, reméli a pályázat útján megvalósuló  rendszám leolvasó rendszer 
kiépítése segíteni fog a bűnözők elfogásában. A lakásmaffia jelenléte is aggasztó, a 
lakónyilvántartás naprakészsége érdekében az önkormányzatoknak is van feladata ez 
ügyben. Sajnos még mindig vannak engedély nélküli lakásfoglalások, bontások. Kérdése, 
mikor lesz Ózdon  drogkereső kutya? A Centerben megtartott fogadóórán a lakók 
felvetették a kamerarendszer bővítését. Kérték, amennyiben mód van rá a városszélekre is 
jusson felszerelt kamera. A jogszabályi változásokat érzékelik, iskolaőri programról 
olvasott, amely még ugyan tervezet, de kedvező változást fog eredményezni. Felhívja az 
autós közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy a városban állandó traffipax működik, a 
közlekedésre mindenki figyeljen oda. Véleménye szerint a kiskert tulajdonosoknak nemcsak 
a rendőrségtől kell várni az ellenőrzést, nagyobb összefogással, a szomszédok 
együttműködésével jobb eredményt lehet elérni. Az elmúlt időben határozottabb, de 
kulturáltabb fellépést tapasztal a rendőrségtől. Két napja a városban nem lehet kapni 
elsősegély csomagot, a médiában is sokat szerepel, hogy büntetnek ezzel kapcsolatban, 
kérdése mi az igazsággal ez ügyben? 
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Márton Ferenc olvasta a beszámolóban, kategóriák szerint csoportosítva vannak a 
különböző bűncselekmények, és szerepel olyan kategória, hogy honvédelmi kötelezettség 
elleni bűncselekmény. Kérdése, mit takar ez, 2012-ben hogy lehet ilyen bűncselekményt 
elkövetni? Két éve már hogy Hétes telepen megölték Solymosi nénit, az utolsó ott élő 
magyart. Kérdése, hol tart az ügy, volt már ítélet, ha nem, miért nem, az elkövetők 
előzetesben vannak? 
 
Dr. Mészáros Miklós az egészségügy és a rendőrség kapcsolatával foglalkozik. Hosszú 
évtizedek munkája után elmondhatja, korrekt kapcsolatot tartanak fenn. Gratulál az eddig 
elvégzett munkáért, elérték azt, hogy Ózd már nem a „kiskocsik” városa,  nem lehet látni 
vashulladékkal, fával megrakott kiskocsikat mint régen.  
 
Berki Lajos elmondja, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Ózdi 
Rendőrkapitányság közötti együttműködés jó úton halad.  Bármilyen a roma lakosságot 
érintő cselekménynél a nemzetiségi önkormányzat jelenlétét igénybe veszik, kérik a 
segítséget, hogy a roma lakossággal értessék meg a cselekmény következményét. A 
romáknak szervezett rendezvényeken, lakossági fórumokon minden esetben kérik, hogy 
vegyen részt a rendőrség. A szegény réteg bizonyos részében változás történt az uzsorások 
elfogásával, egy részében viszont nem, mert sem a bankok, sem más pénzintézetek nem 
biztosítanak kölcsönt részükre, amelyre nagy szükségük volna. A lakásbontásokkal, 
épületrongálásokkal kapcsolatban sok teendő van, ezen a téren előbbre kell lépniük. 
Örvendetes viszont, hogy Ózd viszonylatában ahol nagyobb létszámú roma lakosság 
található, nincsenek olyan nagymérvű betörések, gyilkosságok, amelyeket a média máshol 
mutat, és ez köszönhető a rendőrség és a Roma Nemzeti Önkormányzat közötti jó 
együttműködésnek. Egyetért Obbágy Csaba azon megállapításával, hogy a rendőrök 
kulturáltabban intézkednek, nem mindjárt büntetnek, hanem a kisebb bűncselekményeknél 
először figyelmeztetéssel élnek.  
 
Dr. Varga László köszöni mindenki aktivitását, a dicsérő szavakat, melyeket tolmácsolni 
fog az állománynak. Kisgergely Andrásnak elmondja, az utolsó lakossági fórumot követően 
a rendőrség vezető beosztású kollégája végigjárta a lakossági fórumon résztvevő azon 
személyeket akik felszólaltak és problémát vetettek fel, konzultáltak, a felmerült 
problémákra konkrét intézkedéseket fognak hozni. A garázdaság bűncselekmény száma 
valóban emelkedést mutat. Ennek a jogsértés típusnak a problémája főleg lakóhelyi kisebb 
közösségek konfliktusához vezethető vissza. Megelőzésükre nem minden esetben 
alkalmasak a rendőri intézkedések, hisz a kitört lakóközösségi konfliktusok nemegyszer 
közös italozás alkalmával hirtelen alakulnak ki. Nem lehet megelőzni őket, viszont igen 
komoly rendőri erőket kötnek le, hisz sok esetben 24 órán keresztül helyszíni váltással van 
jelen a rendőr, a folytatás megakadályozása céljából. Az Ózdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével folytatott konzultációjuk során is kitértek erre a problémára. Eddig 
is és ezek után is be fogják vonni a nemzetiségi önkormányzat tagjait, az ilyen  konfliktusok 
kezelésébe. Sajnálatos, hogy a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma 
emelkedik. Az iskolarendőri program kiváló lehetőség lehet a problémák megelőzésére, a 
rendőrség számos fórumon  felhívja az érdekeltek figyelmét, különféle rendezvényeken 
bűnmegelőző tanácsaikkal ezt a korosztályt célozzák meg. Az utazó bűnözőkkel 
kapcsolatban nagy segítséget fog nyújtani a rendszámfelismerő kamerarendszer. A 
drogkereső kutyával kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban elmondja, nem volt még olyan 
komolyabb drogra vonatkozó rendőrségi akció, hogy ne vették volna igénybe a kutyát. 
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Figyelembe kell azonban venni, hogy a kutya beszerzése, kiképzése komoly időbeli és 
anyagi ráfordítással jár, a kábítószerre  vonatkozó akciók száma  nem teszi  indokolttá ezt a 
ráfordítást, de minden ilyen jellegű alkalommal igénybe fogják venni kutya segítségét. 
Véleménye szerint azonban nem a drogkereső kutya fogja megoldani a problémát, 
elsődleges céljuk a drogterjesztők minél hatékonyabb kivonása.  A kamerabővítés 
lehetőségét a városi költségvetés határozza meg, de azokra a helyekre ahová az 
önkormányzat térfigyelőt kér, a rendőrségi előterjesztést meg fogják adni. Valóban állandó 
traffipaxos készülék van a városban, kéri, a közúti közlekedési szabályokat mindenki tartsa 
be, komoly bírságok kiszabására lehet számítani. Az elmúlt esztendőben megnövekedett az 
elfogott és előállított személyek száma, akik jogszabálysértést követnek el azt előállítják, 
hisz ennek van nagyobb visszatartó hatálya. Gyorsított eljárás lefolytatására kerül sor,  72 
órára őrizetbe tudják venni az elkövetőket. Az egészségügyi dobozzal kapcsolatban 
elmondja, a 6/1990-es KöHÉM rendelet 106. § tartalmazza az ezzel kapcsolatos 
szabályozást. Az Ózdi Rendőrkapitányság állománya nem intézkedett ilyen ügyben, 
országosan, a média által generált problémáról lehet szó, melynek esetleg alapja lehet, hogy 
az április 15-el hatályba lépett törvény szerint a helyszíni bírság összege 5000 Ft-ról 50.000 
Ft-ra emelkedett. Az egészségügyi doboz megléte a helyszíni bírságolással járó 
szabálysértések közé tartozik, de nem élvez rendőri prioritást a doboz utáni kutatás, sem az 
ózdi, sem az országos rendőri szervek részéről. Márton Ferenc kérdésével kapcsolatban a 
honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmény a Btk-ban még megtalálható, tehát a 
statisztikában szerepeltetni kell, de évek óta 0 ez az érték. Solymosi néni ügyével 
kapcsolatban nem tud érdemben nyilatkozni, mivel a nyomozást a Megyei 
Rendőrkapitányság folytatja le, helyi rendőri szerv nem jogosult nyilatkozni, őket kell 
megkeresni. Az Ózdi Rendőrkapitányság indította el az ügyet, az elkövetők 24 órán belül 
elfogásra kerültek, letartóztatták őket.  Biztos abban, hogy a mai napig őrizetben vannak. 
Továbbiakban is hasonló konstruktív együttműködést ígér a rendőrség részéről.  
 
Fürjes Pál megköszöni az együttműködést. Kiemeli, hogy a lakosság biztonságérzete, 
véleményalkotó képessége a rendőrség munkájáról magasabb mércével történik, hiába 
mutatják a számok a javulást, az emberek igénye megnőtt ezen a téren is. Példamutató, hogy 
ilyen lakossági összetétel mellett jól kezelhető társadalmi béke van a városban és 
térségében. A nagy számú megélhetési problémával küzdő ember gondját az önkormányzat, 
annak  intézményei, a rendőrség tudja kezelni. Kéri, szavazzanak a beszámolóval 
kapcsolatban.  

 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2012. (IV. 26.) határozata 
az Ózdi Rendőrkapitányság 

2011-ben végzett munkájáról szóló beszámolóról 
 

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

 
A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság 2011. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
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1/b.) napirend 
Javaslat számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság 

részére történő térítésmentes átadására 
 

Fazekas Zoltán elmondja, az előző napirend kapcsán Kisgergely András vetette fel, hogy 
az önkormányzatnak a rendőrség munkáját segíteni kell. Erre jó példa jelen előterjesztés, 
mely szerint két jó minőségű, használt számítógépet ad át az önkormányzat a rendőrség 
részére. A számítógépek modernek, alkalmasak a mindennapi munka segítésére. Az 
önkormányzat erejéhez képest segíti a rendőrség munkáját, rendszeres a legkiválóbb 
rendőrök megjutalmazása. Ezek fedezetét többletforrásból, átcsoportosításból oldják meg.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy az Önkormányzatnak van egy alapítványa, az Ózd 
Közbiztonságáért Alapítvány, amelyet akár magánszemélyként, akár szervezetként 
támogatni lehet. Az Alapítvány elsősorban a rendőrség, illetve a polgárőrség, városőrség 
munkáját segíti.  
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István elmondja, az előterjesztést a Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 
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 
52/2012. (IV. 26.) határozata 

számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes 
átadásáról 

 
 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 2 db informatikai 
eszköz tulajdonba adásához a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság részére, melyek 
bruttó könyv szerinti összértéke 295.040,- Ft.  

 
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a juttatás alapfeltételeként 

meghatározza, hogy az informatikai eszközöket kizárólagosan az Ózdi 
Rendőrkapitányság használhatja közrendvédelmi és bűnüldözési munkakörülmények 
javítására. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal történő átadás-átvételi megállapodás aláírására. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

2.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének…../…. (….) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról 

 
Dr. Bélteczki János elmondja, a két következő napirend szorosan kapcsolódik egymáshoz. 
A személyes gondoskodást nyújtó formák térítési díjainak aktualizálása Ózd Kistérség 
Többcélú Társulásának döntése után Ózd város hatáskörébe tartozik. Az éves térítési díjak 
megállapítására került sor mindkét ellátás vonatkozásában. A következő napirenddel 
kapcsolatban fontosnak tartja kiemelni, hogy a jogszabályok változása folytán komoly 
térítési díjat, akár több tízezer forintos emelést is kérhetnek a bölcsődék. Örömmel jelenti ki, 
hogy Ózd városa ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, maradnak az étkezési térítési díjak, ily 
módon mentesítik Ózd város lakosságát a magas mértékű emeléstől. A felnőtt ellátás 
étkezési díját,  amit a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ biztosít, 10 Ft-tal kerül 
emelésre, a bentlakásos intézményeknél 2-4 %-os emelést állapít meg a rendelet. Ez nagyon 
méltányos, azt mutatja, hogy Ózd Város Önkormányzata felelősséget érez az itt lakókkal 
szemben. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalták a rendeletet, és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolják. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.  

 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

igénybevételéről és térítési díjáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) 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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         I. Fejezet 

 
  Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott 
a)gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, 
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, 
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc,  Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település 
b)  gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában Arló, Bánréve, Borsodbóta, 
Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy,   Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, 
Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, 
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, 
Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony település 
c) gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában Arló, Bánréve, Borsodbóta, 
Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, 
Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, 
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, 
Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony település 

       közigazgatási területén élőkre. 
 

     2. A gyermekjóléti alapellátások formái 
 

2. § A Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény intézményi egységei és az általuk nyújtott 
gyermekjóléti alapellátási formák:  
a) Gyermekjóléti Központ - gyermekjóléti szolgáltatás 
b) Katona József úti Bölcsőde - gyermekek napközbeni ellátása 
c) Gyermekek Átmeneti Otthona - gyermekek átmeneti gondozása 
d) Családok Átmeneti Otthona - gyermekek átmeneti gondozása. 

 
3. A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele 

 
3. § Az intézményi jogviszonyt a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény 
intézményvezetőjének (a továbbiakban: intézményvezető) intézkedése keletkezteti.   
4. § Abban az esetben, ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az 
intézményvezető intézkedését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi 
Osztályához (a továbbiakban: Szociális és Egészségügyi Osztály) benyújtott, de Ózd 
Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsához címzett 
fellebbezéssel élhet. 

 
                             4. Az intézményi jogviszony megszüntetése 

 
5. § Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése szünteti meg.  
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6. § Abban az esetben, ha az intézményvezető intézkedését a jogosult, vagy törvényes 
képviselője vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
Szociális és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához 
címzett fellebbezéssel élhet. 
 

II. Fejezet 
 

Térítési díjak 
 

                      5. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások  
                                                    intézményi térítési díja 
 
7. § A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele esetében az intézményi térítési díj 
mértéke: 
a) Gyermekjóléti szolgáltatás:  térítésmentes. 
b) Katona József úti Bölcsőde 
ba)  Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 0 Ft 
bb)  Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 278 Ft + Áfa 
c) Gyermekek Átmeneti Otthona ellátásának intézményi térítési díja: 2.774 Ft /nap/fő 
                                             83.224 Ft/hó/fő  
azzal, hogy a személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy annak          
mértéke nem lehet magasabb a díjfizetésre kötelezett számára a gyermek(ek) után 
rendszeresen folyósított ellátások összegétől. 
d) Családok Átmeneti Otthona ellátásának intézményi térítési díja:       946 Ft/nap/fő 

                                                                                                 28.380 Ft/hó/fő. 
8. § Az alapfeladatokon túl nyújtott szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett 
programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek által igénybe vett 
egyes intézményi szolgáltatásokért az igénybevevőnek önköltséget meghaladó mértékű 
térítési díjat kell megfizetnie, amelynek eseteit, mértékét és megfizetésének módját az 
intézményi egységek Házirendje tartalmazza. 
 

6. A személyi térítési díj megállapítása és megfizetése 
 

      9. § A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. 
 

10. §  (1) A személyi térítési díj mértéke a díjfizetésre kötelezett személy jövedelme alapján 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege és az intézményi térítési díj figyelembe 
vételével kerül meghatározásra. 
(2) A személyi térítési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének                                                          
a)  100%-áig az intézményi térítési díj 5%-a, 
b)  101%-120%-áig az intézményi térítési díj 10%-a, 
c)  121%-150%-áig  az intézményi térítési díj 20%-a, 
d)  151%-200%-áig az intézményi térítési díj 50%-a, 
e)  200%-ától az intézményi térítési díj   100%-a. 
11. § A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő 
megállapodás tartalmazza. 
12. § Abban az esetben, ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj 
összegével a díjfizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az intézményvezető döntése ellen 
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az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális és Egészségügyi 
Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. 
 

7. Térítési díjkedvezmény és díjmentesség  
 

13. § Térítési díjkedvezmény, díjmentesség iránt benyújtott kérelemről az intézményvezető 
dönt.  
14. § (1) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a díjfizetésre kötelezett 
személy kérelmére, a szakmai egységvezető írásos javaslatának figyelembe vételével 
csökkentheti, elengedheti, különösen, ha  a díjfizetésre kötelezett személy 
a) jövedelme 40%-ot meghaladó mértékben csökken,  
b) esetében súlyos, három hónapot meghaladó betegség alakul ki,  
c) családtagja esetében súlyos, három hónapot meghaladó betegség alakul ki, vagy 
d) családjában haláleset következik be. 
(2) Az intézményi térítési díj csökkentésének, elengedésének időtartama az igénybevétel 
teljes időtartama alatt legfeljebb hat hónap lehet. 
15. § Abban az esetben, ha az intézményvezetőnek a térítési díjkedvezményre vagy 
díjmentesség megállapítására hozott döntésével a díjfizetésre kötelezett személy nem ért 
egyet, az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
Szociális és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához 
címzett fellebbezéssel lehet élni. 
 

III. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

   16. §  Ez a rendelet  2012. május 1-jén lép hatályba.  
    

     dr. Almási Csaba                                                                    Fürjes Pál  
   jegyző                                                                    polgármester  

-.-.- 
 

3.) napirend  
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./….. (…) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság ezen rendeletet is 
elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István ismerteti, a rendelet-módosítást az együttes ülésen a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság egy tartózkodással 
elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál tájékoztat, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendeletet. 
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban. 
 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és 
térítési díjáról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában 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. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és 
térítési díjáról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13-
18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„13. § Az étkeztetés igénybe vétele esetében 
1. Számított intézményi térítési díj: 
1.1. az ebéd elvitelével                                                                       249,- Ft/nap 
1.2. az ebéd lakásra szállítással                                                               434,- Ft/nap 
2. megállapított intézményi térítési díj: 
2.1. az ebéd elvitelével                                                                            240,- Ft/ebéd 
2.2.az ebéd lakásra szállítással                                                                430,- Ft/ebéd 
14. § A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díja: 
1. Számított intézményi térítési díj                                                 111,- Ft/óra 
2. Megállapított intézményi térítési díj                                                   80,- Ft/óra 
15. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
1. szociálisan rászorult személy esetén  
1.1. számított intézményi térítési díj:                                                     178,- Ft/nap 
1.2. megállapított intézményi térítési díj:                                               110,- Ft/nap 
2. szociálisan nem rászorult személy esetén                                           270,- Ft/nap 
16. § A Támogató szolgálat igénybevételének térítési díja: 
1. Személyi segítő szolgálat térítési díja 
1.1. szociálisan rászorult személy esetében  
1.1.1. számított intézményi térítési díj                                               170,- Ft/óra,  
1.1.2. megállapított intézményi térítési díj                                            170,- Ft/óra 
1.2. szociálisan nem rászorult személy esetében                                   770,- Ft/óra; 
2. Szállító szolgálat térítési díja 
2.1. szociálisan rászorult személy esetében 
2.1.1. számított intézményi térítési díj:                                                  34,- Ft/km, 
2.1.2. megállapított intézményi térítési díj:                                             30,- Ft/km 
2.2. szociálisan nem rászorult személy esetében                                   155,- Ft/km; 
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17. § A szenvedélybetegek nappali intézménye 
1. Számított intézményi térítési díj:                                                       306,- Ft/nap 
2. Megállapított intézményi térítési díj:                         térítésmentes 
18. § A Bolyky Tamás úti Idősek Klubja 
1.számított intézményi térítési díj:                                                        617,- Ft/nap 
2. megállapított intézményi térítési díj:                                               térítésmentes” 
 
2. § A Rendelet 19-20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„19. § Idősek otthona szolgáltatásainak térítési díja: 
1.  Szent István úti egység esetében 
1.1. számított napi intézményi térítési díj       3.664,- Ft/nap, 
1.1.1. számított havi intézményi térítési díj       109.920,- Ft/hó 
1.2. megállapított napi intézményi térítési díj  2.700,- Ft/nap 
1.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj 81.000,- Ft/hó 
2. Szabolcs közi egység esetében  
2.1. számított napi intézményi térítési díj  2.722,- Ft/nap, 
2.1.2. számított havi intézményi térítési díj 81.660,- Ft/hó 
2.2. megállapított napi intézményi térítési díj  2.650,- Ft/nap 
2.2. megállapított havi intézményi térítési díj 79.500,- Ft/hó 
3. Bulcsú úti egység esetében  
3.1. számított  napi intézményi térítési díj  2.667,- Ft/nap, 
3.1.1. számított  havi intézményi térítési díj 80.010,- Ft/hó 
3.2. Megállapított napi intézményi térítési díj  2.600,- Ft/nap 
3.2.1. Megállapított havi intézményi térítési díj                           78.000,- Ft/hó 
20. § Átmeneti Szállás szolgáltatásainak térítési díja: 
4.1.számított napi intézményi térítési díj                                           681,- Ft/nap 
4.1.1. számított havi intézményi térítési díj                                  20.430,- Ft/hó 
4.2. megállapított napi intézményi térítési díj                                    350,- Ft/nap 
4.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj                            10.500,- Ft/hó” 
 
3. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
       dr. Almási Csaba                                                                    Fürjes Pál  
            jegyző                                                                    polgármester 
 
 

4) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…..) önkormányzati 

rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
Ózd város területén történő végrehajtásáról 

 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban. 
 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

Ózd város területén történő végrehajtásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10.§ a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének és Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I.2.6. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság  véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

( A Tszt. 1. §-ához) 
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Ózd város közigazgatási területén mindazon jogviszonyra, 

amely a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 
szerint a távhő termelését, szolgáltatását és felhasználását érinti. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az Ózd város közigazgatási területén lévő 

lakóépületeket, vegyes célra használt épületeket, nem lakás céljára szolgáló 
épületeket (a továbbiakban együtt: épület) távhővel ellátó gazdálkodó szervezetre, az 
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-re (a továbbiakban: távhőszolgáltató) és az 
ellátást igénybe vevő felhasználókra, díjfizetőkre. 

 
2. A szerződés létrejötte 

2. § 
 

(1) A távhőszolgáltatót a lakossági felhasználóval általános közüzemi szerződéskötési 
kötelezettség terheli. Az általános közüzemi szerződés létrejöhet a távhő hőközponti 
(hőfogadó állomási) vagy épületrészenkénti mérés szerinti szolgáltatására. 

 
(2) Az egyéb felhasználó és a távhőszolgáltató egyedi közüzemi szerződést köt a távhő 

folyamatos és biztonságos szolgáltatására, ellenértékének megfizetésére. 
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(3) A távhőszolgáltató és a felhasználó között a közüzemi szerződés – a jogszabályokban 

és az üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel – a szolgáltatás 
igénybevételével is létrejön. 

 
(4) A díjfizetők személyében bekövetkező változások nem érintik a felhasználó és a 

távhőszolgáltató között létrejött általános közüzemi szerződés érvényességét. A 
díjfizető –figyelemmel a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a
továbbiakban: TKSZ) előírásaira – a változás időpontjától jogosult az általános 
közüzemi szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen 
időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére. 

 
3. Értelmező rendelkezések  

(A Tszt. 3. §-ához) 
3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Ellátó épület: az a lakossági felhasználó tulajdonában, vagyonkezelésében lévő 

épület, amelyben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üzemeltetése útján a 
távhőszolgáltató más épület felhasználóját is ellátja a távhőszolgáltatási közüzemi 
szerződésben meghatározott mennyiségű távhővel. 

 
2. Ellátott épület: az az épület, amelynek felhasználóit a távhőszolgáltató az ellátó 

épületben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üzemeltetése útján látja el a 
távhőszolgáltatói közüzemi szerződésben meghatározott mennyiségű távhővel. 

 
3. Fűtési idény: a fűtési időszakon belül az év október 15. napja és a következő év 

április 15.  napja közötti időszak. 
4. Fűtött az a helyiség, amelyben fűtőtest, vagy egyéb hőleadó berendezés, vagy a 

szomszédos helyiségekből – a tervezés, létesítés során figyelembe vett méretezés 
szerint – átáramló hő biztosítja az előírt hőmérsékletet. 

5. Fűtött légtérfogat (lm3) a fűtött helyiség alapterületének és átlagos magasságának 
szorzata. Alapterületként kell figyelembe venni a belső falsíkok közötti, valamint a 
beépített szekrények által elfoglalt területet. Nem vehetőek figyelembe a falsíkokból 
kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok mértéke 0,5 m2-nél nagyobb, 
továbbá az éléskamra (kamraszekrény), a helyiségeknek a közművezetékek 
védőburkolatai mögötti része. 
a) a lakóépületeknél és a vegyes célra használt lakóépületeknél a fűtött térfogat 

meghatározásánál a lakások fűtött légtérfogatán túlmenően: 
aa) közös használatra szolgáló mosókonyha, szárító, fürdőszoba, WC, 

gyermekkocsi és kerékpártároló, pince, padlástér helyiséget, 
ab) közös használatra szolgáló területként: kapualjat, lépcsőházat, zárt 

folyosót, 
ac) a nem lakás céljára szolgáló üzlet, műhely, rendelő, iroda, 

barkácsműhely, klubszoba, gondnoki iroda és a hozzátartozó 
helyiségeket akkor is, ha azt eredetileg lakás céljára építették, továbbá a 
gépkocsi tárolót, valamint a lakások rendeltetésszerű használatához 
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nem szükséges egyéb célra hasznosított helyiséget figyelembe kell 
venni. 

b) Egyéb felhasználók esetében a hőszolgáltatásba kapcsolt épület teljes fűtött 
légtérfogatát kell figyelembe venni. 

 
6. Közös használatra szolgáló helyiség általában a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a 

közös fürdőszoba, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös 
pince, padlástérség. 

7. Közös használatra szolgáló terület a kapualj, a lépcsőház, a zárt folyosó. 
8. Lakóépület az, amelyben kizárólag vagy túlnyomó részben, az épület összes 

alapterületének 50 %-át meghaladó mértékben lakás van. 
9. Mérés szempontjából egy épületnek tekintendő: a közös felhasználói rendszerre 

kapcsolt helyiségek és épületrészek összessége, függetlenül lépcsőházak, dilatációk 
stb. számától. 

 
10. Nem lakás céljára szolgáló épület az, amely kizárólag ipari, építőipari, 

mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, 
honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti 
és más gazdasági célra szolgál, tekintet nélkül a benne lévő munkakörrel kapcsolatos 
szolgálati lakásra. 

 
11. Nem lakás céljára szolgáló helyiség általában az üzlet, műhely, rendelő, iroda, 

továbbá a barkácsműhely, a klubszoba, a gondnoki iroda, a hozzátartozó 
helyiségekkel, a gépkocsitároló, valamint a lakások rendeltetésszerű használatához 
nem szükséges és egyéb célra hasznosított helyiség. 

 
12. Szerződő felek: 
 a) a távhőszolgáltató, 

 b) a Tszt. 3 § g) pontja szerinti felhasználó, w) pontja szerinti külön kezelt   
intézmény és b) pontja szerinti díjfizető. 

 
13. Távhőfelhasználói vagyon: a távhővel ellátott lakóépület és vegyes célra használt 

épület (a továbbiakban: épület) és az annak alkotórészét képező felhasználói 
berendezés, kivéve a távhőszolgáltatói vagyont képező felhasználói hőközpontot és 
hőfogadó állomást és keringető berendezést. 

 
14. Távhőszolgáltatói  rendszer:  a  Tszt. 3.§ h) pontja szerinti felhasználói berendezés és 

o) pontja szerinti szolgáltatói berendezés összessége. 
 
15. Távhőszolgáltatói vagyon: a Tszt. hatálya alá tartozó 
 

a) a távhőszolgáltató tulajdonában levő, a Tszt. 3. § o) pontja szerinti szolgáltatói 
berendezés, a távhőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói 
hőközpont, szolgáltatói hőközpontnak minősülő kazánház, a szolgáltató 
tulajdonában lévő felhasználói hőközpont, hőfogadó állomás, keringető 
berendezések, az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában 
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lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és 
mennyiségszabályozói. 

 
b) az a távhőszolgáltató tulajdonában levő épület, építmény, amely az a) pont 

szerinti szolgáltatói vagyon elhelyezésére szolgál (szolgáltatói épület). 
 
16. A teljesítési hely: 
 a) a hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a csatlakozási pont; 

b) épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a felhasználói 
vezeték-hálózaton elhelyezett hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli 
oldala; 

 
17. Vegyes célra használt épület az, amelyben a lakások alapterülete az épület összes 

alapterületének 50 %-át nem haladja meg. 
 

 
4. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendelkezések 

(A Tszt. 8-11. §-ához) 
 

4. § 

(1) A távhőszolgáltató, a felhasználó, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Magyar Energia 
Hivatal, az önkormányzat, az önkormányzat jegyzője, valamint a felhasználói 
érdekképviseletek közötti fogyasztóvédelemmel kapcsolatos együttműködés kereteit, 
a jogok és kötelezettségek részletes szabályait a Tszt. 8-11. §-ai, továbbá a TKSZ 26. 
pontja tartalmazzák. 

 
(2) A távhőszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének körébe tartozó információkat a 

honlapján köteles közzétenni, továbbá ügyfélszolgálatain a honlapon szereplő 
információkat az ügyfelek számára elérhetővé tenni. A távhőszolgáltató az egyéb 
időszerű információkról ügyfeleit a célnak legmegfelelőbb módon – sajtó, hírlevél, 
hirdetmény – is köteles tájékoztatni. 

 
II. Fejezet 

 
5. Távhőrendszer fejlesztése 

( A Tszt. 33-34. §-ához) 
5. §  

 
(1) Ózd Város Önkormányzata a területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-

tisztaságvédelmi szempontok alapján az 1. mellékletben szereplő területeket jelöli ki 
távhőszolgáltatás fejlesztésére. 

 
(2) Távhőt vételezni kívánó új vagy többletteljesítményt igénylő meglevő felhasználási 

hely tulajdonosának igénybejelentésére a távhőszolgáltató köteles 30 napon belül az 
igény kielégítésének műszaki-gazdasági feltételeiről előzetes tájékoztatást adni, és a 
legkedvezőbb vételezési mód meghatározásában az igénylővel együttműködni. 
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(3) A távhőszolgáltató a tájékoztatójában a műszaki-gazdasági feltételek mellet köteles 
tájékoztatást adni: 

  a) a távhőszolgáltatási fajtákról, 
  b) a felhasználót terhelő csatlakozási díjról, 
  c) az üzembehelyezési eljárásért fizetendő díjról, és 

d) utalni kell arra is, hogy a távhőszolgáltató vállalja-e a Tszt. 56.§ szerinti 
egyéb jogviszony létesítését. 

6. § 
 
(1) A távhőszolgáltatásba új, vagy többlet-teljesítmény igénnyel (új vagy növekvő 

távhőigénnyel) jelentkező felhasználási hely tulajdonosától az igényének kielégítését 
szolgáló távhőszolgáltató vagyon létesítéséhez, bővítéséhez a távhőszolgáltató 
csatlakozási díjat kérhet. A csatlakozási díj meghatározása során csak az új vagy 
növekvő hőigény ellátásához szükséges fejlesztési összegeket lehet figyelembe venni. 

 
(2) A bejelentett távhőigény kielégítéséhez szükséges távhővagyon-fejlesztés 

legmagasabb hatósági árnak minősülő csatlakozási díja 2 M Ft/MW. A csatlakozási 
díj megfizetésétől – a hatósági ár változatlanul maradása mellet – a távhőszolgáltató 
részben vagy egészben eltekinthet. 

 
(3) Nem kérhet csatlakozási díjat a távhőszolgáltató a felhasználási hely tulajdonosától, 

ha az a Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetsége, az Értelmi 
Fogyatékosok Országos Szövetsége, a Hallássérültek Országos Szövetsége, a Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége, továbbá e szövetségek tagjaitól. A 
távhőszolgáltató más – arra rászoruló – felhasználási hely tulajdonosa 
vonatkozásában is eltekinthet a csatlakozási díj fizetésétől. 

 
(4) A bejelentett új vagy növekvő távhőigény kielégítésére, a csatlakozás feltételeire és a 

fizetendő csatlakozási díj összegére  az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak 
egymással külön szerződést kell kötnie. A szerződésben meg kell határozni a 
csatlakozási díj fizetésének és a távhőszolgáltatói rendszer létesítése, bővítése, 
átalakítása (a továbbiakban együtt: fejlesztés) befejezésének határidejét. 

 
(5) Az 5.§ (2) bekezdés szerinti igény kielégítéséhez szükséges távhőszolgáltatói vagyon 

fejlesztése – a csatlakozási díj felhasználásával – a távhőszolgáltató feladata. A 
csatlakozási díj a szolgáltatói berendezések közé tartozó, a hőközpontban 
elhelyezendő, az elszámolásra szolgáló hőmennyiségmérő felszerelésének költségét 
is magában foglalja. 

 
(6) A csatlakozási díj nem tartalmazza a távhőtermelői létesítmények fejlesztési 

költségét, annak fedezetét a szolgáltató biztosítja. A csatlakozási díj nem tartalmazza 
továbbá az egyedi hőmennyiségmérők beszerzésének és felszerelésének költségét. 

 
7. § 

 
(1) A távhőszolgáltatói vagyon fejlesztését meg kell kezdeni, ha az igénybejelentő a 

csatlakozási díj legalább 90 %-át befizette. 
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(2) Az egyéb felhasználó hőközpontja, hőfogadó állomása üzembehelyezési eljárásában 

való közreműködéséért a távhőszoláltatót üzembehelyezési díj illeti meg. Az 
üzembehelyezés díj mértéke: 
 
a) 1 MW hőteljesítmény értékig 30.000,- Ft, 
b) 1 MW hőteljesítmény fölött: 50.000,-Ft. 

 
6. Bekapcsolás 

( A Tszt. 39. §-ához) 
8. § 

 
(1) Ha a felhasználói hőközpont és a hőfogadó állomás üzembehelyezési, és az azokat 

magában foglaló épület használatba vételi eljárásához a távhőszolgáltatót nem hívták 
meg és a felhasználói vezetékhálózat nem felel meg a vonatkozó műszaki 
előírásoknak, valamint a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltaknak, a 
bekapcsolás előtti felhasználói berendezés felülvizsgálatáért a távhőszolgáltató 
kérheti az üzembehelyezési eljárásban való közreműködéséért meghatározott díjat. 

 
(2) Ha a felhasználói berendezés bekapcsolás előtti vizsgálata során az állapítható meg, 

hogy a felhasználói vezetékhálózat állapota nem tér el attól, ami az (1) bekezdés 
szerinti eljárás során megállapítható volt, az újabb felülvizsgálatért a távhőszolgáltató 
díjat nem állapíthat meg. 

 
(3) A távhőszolgáltató a szolgáltatói berendezés üzembiztonsága, a vagyonbiztonság, 

valamint az élet- és egészségvédelem érdekében a felhasználói berendezést 
felülvizsgálhatja. Ha azt állapítja meg, hogy a berendezés az életet, az egészséget, a 
vagyonbiztonságot veszélyezteti, a bekapcsolást köteles megtagadni. 

 
7. A Közüzemi Szerződés tartalma 

(A Tszt. 37. §-ához) 
9. § 

 
(1) A közüzemi szolgáltatás nyújtása és igénybevétele közüzemi szerződés alapján 

történik. A lakossági felhasználókkal általános közüzemi szerződési, az egyéb 
felhasználókkal egyedi közüzemi szerződési kötelezettség áll fenn. Amennyiben a 
közüzemi szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre, úgy a szerződés 
tartalmát a jelen rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.), a Tszt., a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tszt. 
vhr.), a TKSZ előírásai, továbbá a távhőszolgáltató üzletszabályzata határozza meg. 

 
(2) A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek – a TKSZ 9., 10. pontjában foglaltakon 

kívül – tartalmaznia kell a felhasználói hőközpont tulajdonosának és – ha azt nem a 
felhasználói hőközpont tulajdonosa vagy a távhőszolgáltató üzemelteti – az 
üzemeltetőnek nevét, címét, székhelyét, és annak a személynek nevét és címét 
(telefonszámát) is, akivel a távhőszolgáltató az épülettulajdonos vagy a felhasználói 
közösség megbízottja az üzemvitellel és a fűtési célú távhőszolgáltatás idejének 
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megkezdésével, befejezésével (fűtési igény kielégítésével) összefüggő kapcsolatot 
tarthatja. 

 
(3) Hőközponti mérés esetén a távhőszolgáltatónak a felhasználói hely (épület) 

csatlakozási pontján (teljesítési hely) kell a közüzemi szerződésben lekötött 
távhőteljesítménnyel és távhőmennyiséggel rendelkezésre állnia, függetlenül attól, 
hogy a távhőszolgáltató szerződéses kötelezettsége csak távhőenergia szolgáltatására 
vagy fűtési célú, vagy használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatásra 
irányul. 

 
(4) Egyedi hőmennyiségmérés, valamint fűtési célú és használati melegvíz szolgáltatási 

célú távhőszolgáltatás esetén a felhasználói hely (épületrész) csak akkor lehet a 
távhőszolgáltatás teljesítési helye, ha az egyedi mérő elhelyezésére is szolgáló 
felhasználói vezetékhálózatot az épülettulajdonos állandó üzemképes állapotban 
tartja. 

 
10. § 

(1) A közüzemi szerződés megkötésekor, valamint a távhőszolgáltató kérésére a Tszt. 
45.§-a szerinti díjfizetői és felhasználói adatokat a felhasználó köteles megadni. Az 
adatok feldolgozásakor, kezelésekor a szolgáltató az adatvédelemmel kapcsolatos 
előírásokat köteles betartani. 

 
(2) A felhasználói változást mind a régi, mind pedig az új felhasználó egyetemlegesen 

köteles a szolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni. A változás napjáig a régi, 
azt követően az új felhasználó köteles a díjat megfizetni. Mindaddig, amíg az e 
rendeletnek megfelelő változás-bejelentés meg nem történt, a díjfizetési kötelezettség 
a régi felhasználót terheli. Az elszámolásnál jelentkező különbözet a változás 
időpontja szerint kerül megosztásra a felhasználók között. 

 
(3) Az üresen álló lakások és helyiségek, a tulajdonos által nem használt épületrész 

távhőszolgáltatási díját a tulajdonos, az örökös, vagy a kezelő köteles fizetni. 
 
(4) A felhasználó köteles minden olyan adatot, változást a szolgáltatónak írásban 

bejelenteni, amely a szolgáltatást érinti (különösen a fűtött légtérfogat változása, 
mérőberendezés beszerelése, fűtési rendszer átalakítása). 

 
8. A közüzemi szerződés felmondása, módosítása 

( A Tszt. 38. §-ához) 
11. § 

 
(1) A felhasználási hely, vagy valamely épületrész távhőellátásának megszüntetési 

igénye esetén a Tszt. 38.§-a előírásai szerint kell eljárni. 
 
(2) Az általános közüzemi szerződést a Tszt. 38. § (2) bekezdése szerint mondhatja fel a 

lakossági felhasználó. Az egyedi közüzemi szerződés 6 hónapos felmondási idővel, 
június 30. napjára mondható fel. 
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9. Távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 
( A Tszt. 40-42. §-ához) 

12. § 
 
(1) A távhőszolgáltatás szüneteltetését a felhasználó és a távhőszolgáltató is 
kezdeményezheti. 
 
(2) Az (1) bekezdésben említettek akkor kezdeményezhetik a szolgáltatás szüneteltetését, 

ha az üzemeltetésükben levő berendezésüket terv szerinti karbantartásnak, 
felújításnak (a továbbiakban együtt: fenntartás) vetik alá, vagy a fenntartási munkát 
előre nem látható, váratlan meghibásodás okozta. 

 
 (3) A terv szerinti fenntartási munkákat a tárgyév május 15. és szeptember 15. közötti 

időszakban – a lehetőségektől függően 14 nap időtartamon belül – kell elvégezni. A 
munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó és a 
távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni. 

 
(4) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának 

kezdetéről az (1) bekezdésben említettek egymást 8 órán belül kötelesek tájékoztatni 
és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni. 

 
(5) Ha a távhőszolgáltatás szüneteltetésére a távhőszolgáltatónak felróhatóan előre nem 

látható váratlan meghibásodás miatt kerül sor, a felhasználót díjvisszafizetés illeti 
meg. 

 
13. § 

  
(1) A Tszt. 41. § (1) bekezdése szerint a távhőszolgáltató jogosult a szolgáltatást 

korlátozni. A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a távhőszolgáltató az 
önkormányzatot, valamint a felhasználókat haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

 
(2) A korlátozással elérni kívánt felhasználói csúcsterhelés-csökkentés érdekében – a 

felhasználói távhőfelhasználási-érdek figyelembe vételével – a távhőszolgáltatónak 
korlátozási fokozatokat kell meghatároznia és a korlátozási sorrendtervezetet annak 
szem előtt tartásával kell elkészítenie. A korlátozási fokozatokat úgy kell kialakítani, 
hogy a korlátozással a lehető legkisebb kár keletkezzen. 

 
(3) A távhőszolgáltató a korlátozási sorrendtervezetet úgy köteles elkészíteni, hogy a 

korlátozással elérhető legyen a felhasználói csúcsterhelés legalább 75 %-os 
csökkentése. 

 
(4) A korlátozási fokozat elkészítéséhez a távhőszolgáltató a felhasználóktól adatokat 

kérhet. Az adatot nem szolgáltató felhasználót a távhőszolgáltató a legszigorúbb 
korlátozási fokozatba sorolhatja be. 

 
(5) A legenyhébb korlátozási fokozatba kell sorolni azokat a felhasználókat, akik 

műszaki berendezéseiket úgy alakítják ki, hogy a felhasználói korlátozás miatt a 
legkisebb káruk keletkezzék. 
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(6) A korlátozási fokozat lehet általános, amikor az minden felhasználó 

teljesítményigényét érinti, és lehet részleges, amikor a korlátozási fokozat csak a 
távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre vonatkoztatható. 

 
(7) A képviselő-testület által megállapított korlátozási sorrendet a 2. melléklet 

tartalmazza, melyről a felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoztatja. 
 

10. Mérés, elszámolás, díjfizetés 
( A Tszt. 43-48. §-ához) 

 
14. § 

(1) A szolgáltatott és a felhasznált távhő díjának elszámolása hiteles hőmennyiségmérés 
alapján történik. A távhőszolgáltató a felhasználói hőközpontban, a szolgáltatói 
hőközpontban, a szolgáltatói hőközpontnak minősülő kazánházban, és a 
hőfogadóállomáson (a továbbiakban együtt: átvevő állomás) a szolgáltatott távhő 
mennyiségét mérni és elszámolni köteles. Szerződés szerint, az épületenkénti mérők 
alapján mért hőmennyiségmérő szerint elszámolni köteles. Az elszámolásra szolgáló 
mérő (távhő mennyiségmérő) a távhőszolgáltató tulajdona. 

 
(2) A távhőszolgáltató költségén felszerelt, elszámolás alapjául szolgáló hiteles 

mérőeszköz a távhőszolgáltató tulajdona, annak karbantartása, időszakos 
újrahitelesítése, cseréje a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény rendelkezéseivel 
összhangban, a távhőszolgáltató kötelessége. Az ellátott épületben a 
hőmennyiségmérő mérőműszerek helyét és üzemeltetésének lehetőségét a 
felhasználási hely tulajdonosa köteles díjmentesen biztosítani. 

 
(3) A távhőszolgáltató a szolgáltatói hőközponti, a felhasználói hőközponti és az 

épületenkénti mérés tekintetében nem határoz meg külön díjalkalmazási feltételeket, 
elszámoló mérőként a felhasználói hőközponti és az épületenkénti 
hőmennyiségmérőket tekinti. A hőmennyiség mérőkön mért hő egységára azonos. 

 
(4) Hőközponti mérés esetén az elszámoló mérő felszerelési helye a hőközpont, valamint 

a hőfogadó állomás. Épületmérés esetén az elszámoló épületmérő szerződés szerint 
az épületet ellátó hőközpontba, valamint a felhasználó által biztosított helyiségben 
elhelyezett hőfogadóba kerül beépítésre. 

 
(5) Az épületmérő csak a fűtési célú távhőszolgáltatás esetén vételezett távhő 

mennyiségének megállapítására használható. 
 
(6) A felhasználó a Tszt. vhr. előírásai figyelembevételével közüzemi szerződésben 

határozza meg a felhasznált hőmennyiség díjfizetők közötti felosztását, melyet a 
szolgáltató díjtérítés nélkül elvégez. 

 
(7) A költségmegosztó szerinti hődíj elosztás akkor kérhető, ha egy hőközpontra vagy 

épületmérőre kapcsolt összes felhasználónál a költségmegosztó fel van szerelve és a 
hiteles mérés feltételeit a Tszt. vhr. 17/A-17/H.§ előírásai szerint folyamatosan 
biztosítják. 
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(8) A távhőszolgáltató tulajdonát képező hőmennyiségmérő meghibásodása esetén annak 

javítása, a mérő időszakos vagy rendkívüli hitelesítése a szolgáltató feladata. A 
meghibásodás, valamint a hitelesítés időtartama alatt a szolgáltatott távhő 
mennyiségét – eltérő megállapodás hiányában – a mért fűtési időszakra vonatkozó 
adatok, valamint a külső hőmérséklet és a fűtött napok számának figyelembevételével 
kell meghatározni. 

 
15. § 

 
(1) A távhőszolgáltató a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált 

hőt a TKSZ-ben meghatározott módon és feltételekkel külön köteles meghatározni és 
számlázni. 

 
(2) A távhőszolgáltató az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. (a továbbiakban: vízszolgáltató) 

által biztosított mennyiségű és minőségű közműves ivóvizet mennyiségi és minőségi 
változtatás nélkül melegíti fel felhasználóinak. 

 
(3) A használati melegvíz készítéséhez szükséges hálózati hidegvíz felhasználását a 

vízszolgáltató saját beépített vízmérővel méri. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági 
felhasználó, valamint egyéb felhasználó igénye esetén – a mérés ellenőrzése, vagy a 
vízelosztási arány megállapítása céljából – lehetőség van a használati melegvíz 
mennyiség mérésére az általa felszerelt mérővel az épületek csatlakozási pontjainál, 
valamint az egyedi vízvételi helyeken. A mérőeszközök beépítését előzetesen 
egyeztetni kell a távhőszolgáltatóval. A mérőeszközök beszerelési, beépítési, 
hitelesítési és javítási költsége a felhasználót terheli. 

 
(4) A használati melegvíz szolgáltatásához szükséges vezetékek és berendezések közül a 

szolgáltatói tulajdonú hőközpontban lévők a szolgáltató tulajdonát képezik, ezért 
karbantartásukról, felújításukról a szolgáltató, míg az idegen tulajdonú hőközpontban 
lévő vezetékek és berendezések esetében a tulajdonos gondoskodik. 

 
(5) A használati melegvíz szolgáltatásához szükséges hőközponton kívüli vezetékek és 

berendezések nem a távhőszolgáltató tulajdonát képezik – kivéve a szolgáltatói 
hőközpontból kiinduló és az átalakított hővel ellátott épület vagy építmény hőfogadó 
állomása főelzáró szerelvényéig, ennek hiányában a felhasználási helyet magában 
foglaló ingatlan telekhatáráig terjedő vezeték –, ezért karbantartásuk, felújításuk, 
hibaelhárításuk nem a távhőszolgáltató feladata. 

 
(6) A használati melegvízmérő meghibásodása esetén, valamint a hitelesítés időtartama 

alatt szolgáltatott melegvíz mennyiségét az előző elszámolási időszak 
átlagfogyasztását alapul véve kell megállapítani. 

 
(7) A használati melegvíz egyedi mérése esetén a melegvízfogyasztást a felhasználó 

tulajdonában lévő, hitelesített, az általa használt lakás, helyiség valamennyi melegvíz 
kifolyó csapját megelőző vezetékszakaszon szakszerűen felszerelt vízmérőkön, 
ténylegesen mért melegvíz mennyiség (víz m3) alapján, kéthavonként kell 
megállapítani. Köztes hónapban átlag havi fogyasztás kiszámlázása történik. Mérővel 
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nem rendelkező lakásokban, helyiségekben a Tszt. vhr. 17/G.§ (5) bekezdés előírásai 
érvényesek. 

 
16. § 

 
(1) A vízszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a használati melegvíz-fogyasztás 

hidegvíz, csatorna és egyéb hatósági díját a távhőszolgáltató számlázza a 
felhasználók felé a mindenkor érvényes hatósági áron. 

 
(2) A vízszolgáltató tulajdonában lévő hidegvíz főóra elszámoló mérő által mért 

mennyiségének szétosztását és számlázását – eltérő megállapodás hiányában – az 
alábbiak szerint kell végezni kéthavonként: 
a) melegvízórával rendelkezőknek a leolvasott érték, melegvízórával nem 

rendelkezőknek a Tszt. vhr. 17/G.§ (5) bekezdés előírása szerinti érték alapján 
kerül kiszámlázásra a hődíj, vízdíj, csatornadíj és egyéb hatósági díj. 

b) Amennyiben az előzőek fogyasztásának összessége eltér a főóra által mért 
mennyiségtől, a különbözet hődíja, vízdíja, csatornadíja és egyéb hatósági díja 
az épület tulajdonosának, kezelőjének, használójának kerül kiszámlázásra. 

c)  A szolgáltatói hőközpontban lévő főórán mért mennyiség és a fentiek szerint 
kiszámlázott mennyiség különbségének megosztása épülettulajdonosok között 
eltérő megállapodás hiányában az épületek összes légköbmétere arányában 
történik. 

17. § 
 

(1) A távhőszolgáltatási közüzemi szerződés alapján a távhőszolgáltató annyi távhőt 
köteles szolgáltatni a teljesítési helyen – egyedi mérés esetén az üzembiztos, az 
épülettulajdonos által fenntartott vezetékhálózatot feltételezve –, amennyi szükséges 
az egyes távhőszolgáltatási fajták távhőigényének kielégítéséhez. 

 
(2) A távhőszolgáltatási fajták: 

a) hőátalakítás nélküli távhőenergia szolgáltatás, 
b) hőátalakítással megvalósuló fűtési célú távhőszolgáltatás, 
c) hőátalakítással megvalósuló használati melegvíz szolgáltatási célú 
távhőszolgáltatás. 

(3) Mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén az egyes távhőszolgáltatási fajták mértékét a 
távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben a szerződő felek határozzák meg.  
A meghatározott hőmérsékleteken belüli változtatási kérelemnek a távhőszolgáltató a 
műszaki lehetőségek figyelembevételével köteles eleget tenni. 

 
(4) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződésben megfogalmazott felhasználói igény 

szerint szolgáltatja a hőmennyiséget. Fűtési célú távhőszolgáltatás esetében a 
távhőszolgáltató a csatlakozási ponton a külső hőmérséklet függvényében eltérő 
megállapodás hiányában legalább annyi hőenergiát szolgáltat, amennyi az üzemképes 
felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett az MSZ-04-140-2 
építésügyi ágazati szabvány szerinti belső hőmérsékletek biztosításához szükséges. 
Teljesítettnek minősül a használati melegvíz-szolgáltatás abban az esetben, ha az 
üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos 
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vételezésnél a használati melegvíz hőmérséklete a kifolyónál mérve legalább + 40 0C 
hőmérsékletű. 

 
18. § 

(1) E rendelet hatályba lépésétől kezdődően meglevő épület új távhőigénnyel csak akkor 
látható el, ha abban az épülettulajdonos a 6. § (4) bekezdése szerinti külön 
szerződésnek megfelelően mérés szerinti távhőszolgáltatásra alkalmas felhasználói 
hőközpontot alakíttat ki. A felhasználói hőközpont kialakítása és abban 
távhőmennyiség-mérő felszerelése akkor is szükséges, ha az épületrészek 
távhőfogyasztásának külön-külön mérését (egyedi mérés) tervezik. 

 
(2) Ha a távhővel már ellátott épület meglevő távhőszolgáltató rendszerének átalakítása 

egyúttal növekvő távhőigénnyel jár, vagy a növekvő távhőigény miatt is szükséges a 
távhőszolgáltató rendszer átalakítása, a 6. § (4) bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(3) Távhővel már ellátott épületnek az épületrészek távhőellátását szolgáló felhasználói 
vezetékhálózat, az azon elhelyezett egyedi hőmennyiségmérők, valamint az egyéb 
felhasználói berendezésen levő vagy arra szerelendő szabályozók, költségmegosztók 
költségei a távhőszolgáltatót nem terhelhetik. 

 
(4) Szolgáltatói hőközpontot magában foglaló ellátó épület, ha a saját igényének 

megfelelő felhasználói hőközpontot létesít, a szolgáltatói hőközpont távhőszolgáltató 
által történő működtetését mindaddig köteles lehetővé tenni, ameddig abból akár csak 
egy épületet is ellátnak távhővel. 

 
19. § 

 
(1) A távhőszolgáltató fűtési idény alatt köteles a távfűtés szolgáltatást a minőségi 

feltételek között meghatározott jellemzők biztosításával folyamatosan fenntartani. 
 
(2) A távhőszolgáltató köteles a fűtési időszak fűtési idényen kívüli részében a 

felhasználók részére rendelkezésre állni. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti időszakban a fűtést: 

a) a felhasználók és a távhőszolgáltató eltérő megállapodása hiányában városi 
szinten meg kell kezdeni, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján 
közzétett, Ózdra vonatkozó meteorológiai előrejelzés alapján a napi 
átlaghőmérséklet 10 0C alá csökken, vagy két egymást követő napon át 12 0C 
alatt marad. 

b) a felhasználók írásos megrendelése alapján biztosítani kell, amennyiben a 
távhőszolgáltató ezzel kapcsolatos feltételeit elfogadják. 

 
(4) A fűtés be- és kikapcsolását a szeptember 15. és október 15., valamint április 15. és 

május 15. közötti időszakban eltérő megállapodás hiányában írásban kell kérni, a 
szolgáltatás igénybevétele, lemondása előtt 24 órával.  
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(5) A használati melegvíz szolgáltatását a távhőszolgáltató a karbantartási, felújítási és az 
önkormányzat által elrendelt korlátozási időszak kivételével a közüzemi 
szerződésben foglaltak alapján végzi. 

 
11. Szerződésszegés és következménye 

( A Tszt. 49-51. §-ához) 
20. § 

  
(1) A felhasználó szerződésszegése esetén a távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási 

közüzemi szerződésben meghatározott távhőmennyiség legalább 50 %-ával 
csökkentett mértékű szolgáltatást teljesíthet. A használati melegvíz szolgáltatás teljes 
mértékben megszüntethető. 

 
(2) A távhőszolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, amelyek 

lehetővé teszik az (1) bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást akkor, ha a 
szerződésszegést az egyes épületrészek tulajdonosai, bérlői, használói követik el. 

 
(3) A távhőszolgáltató szolgáltatási kötelezettségének csökkentése nem sújthatja azokat a 

felhasználókat, akik felhasználói kötelezettségüknek eleget tesznek. 
 
(4) Az önkormányzat jegyzője határozatában elrendelheti – a Tszt. 51.§ (8) bekezdésben 

foglalt esetekben – a felhasználási helyre történő bejutást. 
 
(5) Peres ügyekben a távhőszolgáltatás illetékes bíróságként az Ózdi Városi Bíróságot 
köti ki. 
 

12. A Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat és Üzletszabályzat 
( A Tszt. 52-53. §-ához) 

21. § 
 

A távhőszolgáltató, a felhasználó és a díjfizető közötti jogviszony általános szabályait a 
TKSZ állapítja meg. 

22. § 
 
A felhasználói igény-kielégítés és a távhőszolgáltatás részletes szabályait tartalmazó 
üzletszabályzatot a távhőszolgáltató köteles a felhasználók részére hozzáférhetővé tenni. 
 

 
13. A felhasználói berendezés létesítése és működtetése 

( A Tszt. 54-55. §-ához) 
23.§ 

 
(1) A nem a szolgáltató tulajdonában lévő hőközponti berendezések fenntartása és 

üzemeltetése, eltérő megállapodás hiányában a hőközpont tulajdonosának feladata. 
 
(2) A távhőszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó csak a távhőszolgáltató előzetes 

hozzájárulásával – az 5.§-ban foglaltak figyelembevételével - létesíthet új 
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felhasználói berendezést, helyezhet át, alakíthat át és – a szerződés felmondásának 
esetét kivéve – szüntethet meg meglévő felhasználói berendezést. 

 
(3) Az átalakításról arra jogosult által készített olyan tervet kell a távhőszolgáltatóhoz 

benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, 
tartalmazza az esetleges többletteljesítmény iránti igénnyel kapcsolatos számításokat. 
Az átalakítás befejezését írásban kell bejelenteni a szolgáltatónak. 
Radiátor csere esetén a távhőszolgáltató kijelölt szakembere jogosult a 
rendelkezésére bocsátott műszaki adatok alapján az átalakítást engedélyezni. 

 
(4) Ha a hőközpontot, illetőleg a hőfogadó állomást a távhőszolgáltató üzemelteti, az 

ingatlantulajdonos a berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség zavartalan 
megközelítését és használatát köteles a távhőszolgáltató részére biztosítani. A 
hőközpontot, a hőfogadó állomást és azok tartozékait magában foglaló, a 
távhőszolgáltató által használt helyiség belső karbantartása – eltérő megállapodás 
hiányában – a távhőszolgáltató feladata. 

 
(5) Ha a távhőszolgáltató a felhasználói hőközpont üzemeltetésére a Tszt. 55. §-ának (1) 

bekezdése alapján nem köteles, vagy a Tszt. 56. §-a szerinti egyéb jogviszony 
létesítésétől elzárkózott, a felhasználói hőközpont üzemeltetéséről való gondoskodás 
az épülettulajdonos feladata. 

 
14. Ármegállapítás 
( A Tszt. 57. §-ához) 

24. § 

(1) A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megállapítása során – a Tszt. 57/A-57/B. §-
ban foglalt eltéréssel – az árak megállapításáról szóló törvényt kell alkalmazni. 

 
(2) A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatását a távhőszolgáltató 

kezdeményezi. 
 
(3) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és 

a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) 
díját – mint legmagasabb hatósági árat –, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási 
feltételeit a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg.  

 
(4) A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés mentesen, előre nyilvánosságra hozott 

módon lehet eltérni.  
 
(5) A távhőszolgáltató által alkalmazható az NFM Rendeletben megállapított hatósági 

árnak minősülő legmagasabb díjtételeket valamint a szolgáltató által alkalmazni 
kívánt a nem külön kezelt intézménynek minősülő egyéb felhasználót érintő 
díjtételeket a melléklet tartalmazza.  

 
15. A díjak tartalma 

( A Tszt. 6. §-ához) 
25. § 
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(1) A távhőszolgáltatási díjak: 

1. Fűtési díj: alapdíjból és az átvevő állomáson, szerződés szerint épületmérőn 
mért (megállapított) távhőmennyiség alapján fizetendő hődíjból áll. 
Légköbméter alapján megállapított részszámla hődíj fizetése történik idény 
közben, az idényvégi elszámolású fogyasztók esetében. 

2. Használati melegvízdíj: 
a) alapdíjból, és mért mennyiség alapján fizetendő hődíjból áll, kéthavonta 

elszámolás, köztes hónapban átlagfogyasztás fizetendő, 
b) társasházaknak, lakóközösségnek számlázott használati melegvíz 
eltérés hődíja mérés alapján kéthavonta kerül elszámolásra. 

 
(2) A vízdíj: 

1. a használati melegvíz előállításához szükséges hidegvíz, csatorna és egyéb 
hatósági díja, 

 2. társasházaknak, lakóközösségeknek számlázott használati melegvíz eltérés, 
hidegvíz, csatorna és egyéb hatósági díja. 

 
16. Alapdíjra vonatkozó előírások 

26. § 
 

 (1) Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a 
távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő éves díj, amelyet a felhasználónak a 
tulajdonában, használatában álló helyiségek légtérfogata (Ft/lm3/év), az egyéb 
felhasználónak az általa használt helyiségek légtérfogata (Ft/lm3/év), vagy a 
legnagyobb hőteljesítmény (Ft/MW/év) után kell fizetni. 

 
(2) A lakossági és az egyéb felhasználó távhővel ellátott épületeiben, ha a távhőt 

a) csak fűtés felhasználásra vételezik, csak a fűtésre vonatkozó, 
b) csak melegvíz felhasználásra vételezik, csak a melegvízre vonatkozó, 
c) fűtés és melegvíz felhasználásra vételezik, az együttes alapdíjat kell 

alkalmazni.  
 

(3) Az együttes alapdíj alkalmazása szempontjából az épületen belül az egyes helyiségek 
fűtési és melegvíz ellátása tekintetében a helyiségek között különbség nem tehető a 
használati melegvíz fogyasztásból történt kizárás, vagy kiépítettség hiánya esetén 
sem. 

 
17. A hődíjra vonatkozó előírások  

27. § 
 

(1) A hődíjat a 14.§-ban foglaltak szerint megállapított távhőmennyiség után kell fizetni. 
A fűtési hő, valamint összhő esetén a hődíj mértékegysége Ft/GJ. 

 
(2) A melegvíz hődíjának mértékegysége Ft/vízm3. A távhőszolgáltató szolgáltatási 

területén a hőmennyiségmérés rendszerére történő átállás óta  a Tszt. 43. § (3) 
bekezdésében előírtak szerint történik a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés 
céljára felhasznált hő külön-külön történő meghatározása és számlázása. A 
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távhőszolgáltató szolgáltatási területén 1 m3 közműves ivóvíz felmelegítéséhez 
átlagosan szükséges hőmennyiség 0,293 GJ/vízm3. 

 
28. § 

 
A mellékletben szereplő díjtételek alkalmazásakor a közös használatra szolgáló helyiségek 
és területek vonatkozásában a lakossági díjak alapján 
a) részszámla hődíj 60 %-át kell alkalmazni, 
b)  mért hőfelhasználást a légköbméter 60 %-ának figyelembevételével kell elosztani 

elszámoláskor, 
c) fűtési alapdíj tétel 60 %-át kell alkalmazni, 
d) együttes alapdíj tétel 60 %-át kell alkalmazni. 
 

18. Távhőszolgáltatási díjak elszámolása 
( A Tszt. 6. §-ához) 

29. § 
 

(1)  26. §-ban meghatározott alapdíjat a felhasználónak havonta 12 egyenlő részletben 
kell megfizetnie: a tárgyhónapban a számla benyújtásakor, a számlán feltüntetett 
határidő lejártáig. 

 
(2) A hődíj megfizetése: 

a) fűtési hődíj tekintetében az idényvégi elszámolású lakossági felhasználó és 
lakóépületben, valamint a vegyes célra használt épületben lévő egyéb 
felhasználó az átlagosan várható hőfelhasználásnak megfelelő összegben a 
tárgyhónapban, a számla benyújtásakor részfizetést teljesít. A 
távhőszolgáltató, a mért éves távhőfogyasztás alapján számított fűtési hődíjat a 
részfizetést teljesítők között – eltérő megállapodás hiányában – az általuk 
használt lakás, helyiség, terület fűtött légtérfogata alapján osztja szét azzal, 
hogy a közös helyiségek és területek esetén a mért hőt a légtérfogat 60%-ának 
figyelembevételével kell elosztani. 

b) A szolgáltatói hőközpontban mért, a 15.§ szerint kéthavonta megállapított  
használati melegvíz eltérés  hődíját eltérő megállapodás hiányában az épületek 
összes légköbmétere arányában kell megosztani. 

c) Havi elszámolású felhasználók a megelőző hónapban mért hőfelhasználás, 
fűtési hőfelhasználás alapján számított hődíjat – eltérő megállapodás 
hiányában – az általuk használt lakás, helyiség, terület fűtött légtérfogata 
alapján megosztva fizetik. 

  
(3) A távhőszolgáltató a felhasználóval úgy is megállapodhat, hogy a fűtési 

díjmegosztási arányok megállapítása fűtési költségmegosztók alkalmazásával 
történik, figyelemmel a Tszt.vhr. 17/A – 17/G § előírásaira. 

 
(4) Az elszámoló  hőmennyiségmérőket havonta le kell olvasni, idény végi elszámolás 

esetén fűtés tekintetében évente egyszer kell elszámolni. Két elszámolási időpont 
között az idényvégi elszámolású szerződéssel rendelkező díjfizetők havonta 
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részfizetést teljesítenek az általuk használt lakás, helyiség fűtött légtérfogata, és/vagy 
az előző fűtési idény hőfelhasználásának alapul vételével. 

 
(5) A távhőszolgáltató árváltozás esetén a felhasznált hőmennyiséggel vagy 

árérvényességi időszakkal súlyozott árat/elszámoló árat alkalmaz elszámoláskor. 
 
(6) A használati melegvíz hődíját, vízdíját és egyéb hatósági díjakat a felhasznált 

melegvíz mennyisége alapján kéthavonta kell megállapítani. A felhasznált melegvíz 
mennyiséget a melegvízórák leolvasásának elmaradása ill. az aktuális vízóraállás 
fogyasztói bejelentés elmaradása esetén az előző elszámolási időszak fogyasztása 
szerint kell megállapítani. A számla kiállítása kéthónaponként, a mérőórák 
leolvasását követő hónapban történik a ténylegesen fogyasztott ill. a fentiek szerint 
megállapított melegvíz mennyisége alapján. A köztes hónapban havi részszámla 
kerül kiállításra átlag fogyasztás alapján. 

 
19. Számlák tartalma 

30. § 
(1) Havi elszámolás esetén: 

a) Fűtési alapdíj, 
b) Fűtési hőfelhasználás, 
c) Használati melegvíz alapdíj, 
d) Használati melegvíz hődíj részszámla (elszámolások közti hónapokban), 
e) Használati melegvíz hődíj elszámolás (kéthavonta), 
f) Hidegvíz- és csatorna díj részszámla (elszámolások közti hónapokban), 
g) Hidegvíz- és csatorna díj elszámolás (kéthavonta). 
 

 (2) Idény végi elszámolás esetén: 
a) Fűtési alapdíj, 
b) Fűtési hődíj részszámla, 
c) Fűtési hőfelhasználás (elszámoláskor évente egyszer), 
d) Használati melegvíz alapdíj, 
e) Használati melegvíz hődíj részszámla (elszámolások közti hónapokban), 
f) Használati melegvíz hődíj elszámolás (kéthavonta), 
g) Hidegvíz- és csatorna díj részszámla (elszámolások közti hónapokban), 
h) Hidegvíz- és csatorna díj elszámolás (kéthavonta). 

 
20. Díjvisszafizetés és pótdíj 

( A Tszt. 50-51. §-ához) 
31. § 

(1) A távhőszolgáltatót és a felhasználót a (2) - (3) bekezdésben foglalt esetben 
díjvisszafizetési, ill. pótdíjfizetési kötelezettség terheli. 

 
(2) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási 

kötelezettségének folyamatosan egymást követő két nap, vagy ezt meghaladóan saját 
hibájából nem tesz eleget, a szerződésben meghatározott alapdíj arányos részét 
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visszafizeti. A tervszerű karbantartás alatt a szolgáltatás szüneteltetése nem minősül a 
szolgáltatási kötelezettség megszegésének. 

 
(3) A díjvisszatérítést a pótdíjat a ténylegesen bizonyított mennyiségre, ill. időtartamra 

kell vonatkoztatni, melyet a távhőszolgáltató a következő számlában érvényesít. 
 
(4) Ha a felhasználó, valamint a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) 

pontjaiban szabályozott szerződésszegést valósít meg, engedély nélkül létesít új 
felhasználói berendezést, meglévő felhasználói berendezést engedély nélkül helyez 
át, alakít át, szüntet meg vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, a 
szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a felhasználóra 
(díjfizetőre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa. 

 
21. A számlázással kapcsolatos kifogások rendezése 

32. § 
 

(1) A felhasználó a benyújtott számla ellen kifogást írásban emelhet. A kifogás 
benyújtásának a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatálya. 

 
(2) A távhőszolgáltató a számla ellen emelt kifogást megvizsgálni és annak 

eredményéről a felhasználót a kifogás beérkezésétől számított 15 napon belül 
tájékoztatni köteles. 

 
(3) A felhasználó vagy megbízottja, valamint a szolgáltató jogosult a másik fél 

tulajdonában lévő elszámolási mérő rendkívüli hitelesítését kérni. Amennyiben a 
hitelesítés során kiderül, hogy a mérő pontossága nem megfelelő, úgy a hitelesítéssel 
kapcsolatos költség a tulajdonost, ellenkező esetben a hitelesítést kérőt terheli. 

 
III. Záró rendelkezések 

33. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) A rendeletben foglaltak nem érintik a hatályba lépésekor már megkötött 

távhőszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződések hatályát. 
 

34. § 
Hatályát veszti:   
1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007.(X.1.) önkormányzati 

rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról 

2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007.(X.1.) önkormányzati 
rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről  

 
   dr. Almási Csaba    Fürjes Pál    
                                            jegyző              polgármester 
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1. melléklet a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

 
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI  

T E R Ü L E T K I J E L Ö L É S 
(Tszt. 6. §-a) 

---------------------------------------------------------------- 
 

 
A) Távhőszolgáltatásba jelenleg bekapcsolt területek,  

     ahol célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése: 

 

1. Béke telep, északi ág: (Brassói út, Bolyki főút, Szabolcs-köz, Nagy Imre út, Bolyky Tamás út 

térsége) 

2. Béke telep, déli ág: (Árpád vezér út, Szent István út, Bibó út, Újváros tér térsége) 

3. Alkotmány út, Bajcsy-Zs. út, 48-as út és József A. út, Munkás út térsége 

4. Városközpont: (Katona J. út, Vasvár út, Nemzetőr út térsége) 

 

 

 

B) Távhőszolgáltatás piacfejlesztési körzetei, ahol 

     célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése: 

 

1. Brassói út, Városi park, Strandfürdő, Kölcsey út térsége 

2. Ózdi Ipari Park, volt Préstelep térsége 

3. Ózdi Ipari Park, volt Törzsgyár térsége 

4. Nagyamerika, Kisamerika térsége 

5. Munkás út térsége 

6. 48-as út, régi Piactér, Kiserdőalja térsége 
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2 melléklet a  9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

TÁVHŐ KORLÁTOZÁSI MENETREND 
(Tszt. 38. §-a) 

--------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Korlátozás  I. fokozat 
a) Használati melegvíz-fogyasztás teljes lezárása. 
b) Fűtési hőszolgáltatás 50 %-os leszabályozása. 

 
Ssz. Intézmény megnevezése Intézmény Címe 
1. OAM Irodaház „Csokipalota” Alkotmány út 4. 
2. Ózdi Acéltrans Fuvarozási és 

Szállítmányozási Kft. 
Törzsgyár 

3. Ózdi Ipari Park épülete Rombauer út 2.  
4. Város- és Sportlétesítmény-

üzemeltető Intézmény 
Zrínyi út 5. 

5. Magyar Telekom Nyrt. Munkás út 3. 
6. Ózdi Művelődési Intézmény Gyár út 4. 
7. Kaszinó Gyár út 2. 
8. Autóbusz Állomás Munkás út 12. 
9. Alsófokú Oktatási Intézmények 

Gondnoksága CivilHáz 
Árpád vezér út 29. 

10. Városi Könyvtár Petőfi tér 1. 
11. Vasvár Üzlet és Irodaház 

Társasház (Szolgáltatóház) 
Vasvár út 52. 

12. Vasvár Úti Üzletház 
(Városközpont) 

Vasvár út 60-62. 

13. Bolyki ÁBC Bolyi főút 25. 
14. Újváros Téri Üzletház Újváros tér 5. 
15. Stadion, Sportcsarnok Brassói út 1. 
16. Városi Múzeum Gyár út 10. 
17. Ív úti ÁBC Munkás út 1. 
18. Vasvár Úti Üzletház (Gyújtó) Vasvár út 9-17. 
19. ROYA  Gyár út 10. 

 
2. Korlátozás  II. fokozat 
a) Használati melegvíz-fogyasztás teljes lezárása. 
b) Fűtési hőszolgáltatás 50 %-os leszabályozása. 

 
Ssz. Intézmény megnevezése Intézmény Címe 
1. Petőfi Sándor Iskola és Óvoda Petőfi Sándor út 18. 
2. Bólyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi út 20. 
3. Óvoda, Általános Iskola, 

Spec.Szakisk.Egys.Ped.Szakszolg. 
48-as út 1. 

4. Türr István Képző és Kutató Intézet Kiserdőalja út 2.  
5. Bólyai Farkas Szakképző Iskola  Bolyki főút 2. 
6. Árpád Vezér Úti Általános, és 

Szakiskola, AOIG-Karb.műhely 
Árpád vezér út 13. 

7. ÓzdInvest Kft. (volt kollégium) Bolyki főút 13. 
8. Újváros Téri Általános Iskola Újváros tér 1. 
9. Bolyky Tamás Általános Iskola Bolyky Tamás út 42. 
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10. Vasvár Úti Általános Iskola Vasvár út 37. 
11. Városközponti Óvodák 

Katona József Úti Óvoda 
Nemzetőr Úti Óvoda 

 
Katona József út 7. 
Nemzetőr út 18. 

12. Alkotmány Úti Óvoda és Mogyorós 
Völgyi Óvoda 

Alkotmány út 2. 
Mogyorós völgy 

13. Béke Telepi Óvodák 
Újváros Téri Óvoda 

Árpád Vezér Úti Óvoda 

 
Újváros tér 3. 
Árpád vezér út 31/A. 

14. Katona József Úti Bölcsőde Katona József út 2. 
15. Széchenyi István Közgazdasági 

Szakk.iskola 
48-as út 6. 

16. II. János Pál Katolikus Ált.Isk. Bem út 8, 12. 
17. Vasvár Úti Általános Iskola 

Vasvár út 56-os épülete 
Vasvár út 56. 

18. Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága – Műhely  

Árpád vezér út 13. 

 
3. Korlátozás III. fokozat 
a) Használati melegvíz-fogyasztás teljes lezárása. 
b) Fűtési hőszolgáltatás 50 %-os leszabályozása. 

 
1. Összes lakossági felhasználó és a lakóépületekben elhelyezett közületek, közös helyiségek: 
a) 5.554 db lakás    742.388 lm3 
b)  67 db társasház közös helyisége   40.096 lm3 
c) 106 db kis közület     13.322 lm3 

Ö s s z e s e n :   795.806 lm3 

 
2. Polgármesteri Hivatal 
 
4. Korlátozás  IV. fokozat 
Az I-III. korlátozási fokozatnál említett felhasználók teljes kizárása után hajtható végre. 

 
Ssz. Intézmény megnevezése Intézmény Címe 
1. Ózdi Reuma Kórház Lomb út 1. 
2. Orvosi rendelők  
3. Mentőállomás Alkotmány út 3. 
4. Szent Isván Úti Öregek Otthona 

Szabolcs-közi Öregek Otthona 
Bulcsú Úti Öregek Otthona  

Szent István út 10. 
Szabolcs köz 11. 
Bulcsú út 1. 

5. Ezen rendelet 5. § 5. pontjában feltüntetett szövetségek 
egész napos ellátását biztosító intézményei 

 

5. Korlátozás  V. fokozat 
A város összes felhasználóinál a hőfelhasználás 75 %-os csökkentése. 
 

6. Korlátozás  VI. fokozat 
a) A város összes felhasználóinál a hőfelhasználás teljes lezárása. 
b) A fenti korlátozási menetrend végrehajtása téli időszakban az összes távhőre fordított 

energiafelhasználás alábbi mértékű csökkentését eredményezi: 
  I.   fokozat     6,80 % IV. fokozat   54,68 % 
  II.  fokozat   15,77 % V.  fokozat   75,00 % 
  III. fokozat   53,61 % VI. fokozat     100,00 % 
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c) A korlátozást a fokozatokon belül a sorszámozás sorrendjében kell végrehajtani. 

 
d) A korlátozás Ózd Város alábbi területeire vonatkozik: 

e) Ózdi Ipari Park területe és Petőfi Sándor út. 
f) I. kerület (Alkotmány, Bajcsy-Zs., 48-as és József A. út térsége). 
g) Ív út, Munkás út és Vasvár út térsége (Városközpont). 
h) Béketelep északi ág (Bolyki főút, Brassói, Nagy Imre, Bolyky Tamás út térsége). 
i) Béketelep déli ág (Árpád vezér, Lehel vezér, Szent István út és Újváros tér térsége). 
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3. melléklet a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI 
Ózd Város Önkormányzatának területén 

a 2012. január 01-jével érvénybe lépő 
50/2011.(IX.30.) NFM rendelet alapján 

 
 

DÍJTÉTEL 
 

MEGNEVEZÉSE 
 

 
 

Mértékegység 
 

 
 

1. Ö S S Z E G 

 
1. ALAPDÍJ 
 
     a) Lakossági felhasználó részére 
             - Fűtési célú felhasználáskor 
             - Melegvíz célú felhasználáskor  
             - Együttes felhasználáskor 

     b) Külön kezelt intézmény részére  

              - Fűtési célú felhasználáskor 
              - Melegvíz célú felhasználáskor 
              - Együttes felhasználáskor 
              -  I. kategória 
              - II. kategória 
     c) Egyéb felhasználó részére  
              - Fűtési célú felhasználáskor 
              - Melegvíz célú felhasználáskor 
              - Együttes felhasználáskor 
              - I.  kategória 
             - II. kategória 
  
2. HŐDÍJ 
 
3. FŰTÉSI RÉSZSZÁMLA HŐDÍJ                                    
     
4. MELEGVÍZ HŐDÍJ 
 
5. VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ 
     (2012. január 1-től) 
 
 

 
 
 
 

Ft/lm3/év 
Ft/lm3/év 
Ft/lm3/év 

 

Ft/lm3/év 
Ft/lm3/év 
Ft/lm3/év 
Ft/MW/év 
Ft/MW/év 

 

              Ft/lm3/év 
Ft/lm3/év 
Ft/lm3/év 
Ft/MW/év 
Ft/MW/év 

 
Ft/GJ 

 
Ft/lm3/6hó 

 

Ft/vízm3 

 

Ft/vízm3 

 

 
 
 
    

           342,30 
             84,00 
           426,30 

 
 

           421,58 
           102,90 
           524,48 
12.723.192,30 
14.145.445,65 

 

          421,58 
          102,90 
           524,48 
12.723.192,30 
14.145.445,65 

 
        3.654,00 

 
           862,10 

 
        1.071,00 

 
         1.136,65 

 
A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét Tartalmazzák. 
Hatályba lépés ideje: 2012. január 1. 
Megjegyzés: A távhőszolgáltatás díjait 5 %, a víz- és csatornadíjat 27 % ÁFA terheli. 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 
Boda István képviselő távozik az ülésteremből. 
 

5.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ….../.....(......) önkormányzati  

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
 

Fürjes Pál közli, hozzászólásában a következő két napirendi pontra is utalni fog. Majd 
előadja, nagyon fontos célként tűzték ki az elmúlt évben a működési hiány 
csökkentését. 2011. február 17-én a költségvetést a testület 827 M Ft-os költségvetési 
hiánnyal fogadta el.   Ezt a hiányt az utolsó rendeletmódosítás során 143 M Ft-ra 
sikerült mérsékelni elsősorban a központi kormányzat támogatása és az önkormányzat 
kedvező saját bevétele eredményeképpen. Megköszöni a költségvetés minden 
résztvevőjének azt, hogy megértették a takarékoskodás fontosságát, és ezzel egy új 
gondolkodásmód vette kezdetét. A beszámoló nem tartalmaz különösebb eltérést a már 
ismertekhez képest, így elsősorban a részletes pénzügyi folyamatokat tükrözi. A 
pénzmaradványról ebben a beszámolóban is esik szó, de részletesebben a következő 
napirendi pont fog adni tájékoztatást. Megjegyzi, a 2012. évi költségvetés is a 
takarékos gazdálkodásra irányult, melynek célja a hiány további csökkentése, 
megszüntetése. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót. 
 
Vitális István előadja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal közösen tárgyalta. Kiemeli, hogy a 
költségek a korábban kitűzött, és elfogadott célokkal, melyek elsősorban a működési 
hiány csökkentésére irányultak, összhangban volt. Hozzáteszi, mindezt a közoktatás, 
illetve a gazdasági társaságok átvizsgálása is elősegítette ad-hoc bizottság 
felállításával. Bízik benne, hogy jövőre a 2012. évi költségvetés teljesítésénél hasonló 
tendenciákról számolhat majd be. Ennek ismeretében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság pedig 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendeletet.  
 
Dr. Bélteczki János közli, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  
 
Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  
 
Obbágy Csaba elmondja, az előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
által is megtárgyalásra került, melyben elsősorban az ágazathoz tartozó intézmények 
gazdálkodását vizsgálták meg. A bizottság a rendelet elfogadását egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal támogatja.  
 
Fazekas Zoltán kéri – mivel több hozzászólás, észrevétel nincs - szavazzanak az 
önkormányzati rendelet elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (IV.27.)  önkormányzati  rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság, az SZMSZ 2. melléklete II.3.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. 
melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. 
melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:   
 

1.§ 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi  
 
     a) költségvetési bevételei teljesítését                       8 564 542 E Ft-ban 
     b) költségvetési kiadásai teljesítését                        8 276 610 E Ft-ban 
     c) költségvetési bevételei és kiadásai  
          teljesítésének  különbözetét                                   287 932 E Ft-ban 
 
     d) finanszírozási bevételei teljesítését                      1 372 871 E Ft-ban 
     e) finanszírozási kiadásai teljesítését                          497 266 E Ft-ban 
     f) finanszírozási műveletek eredményét                     875 605 E Ft-ban 
 
    g) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételei teljesítését         82 551 E Ft-ban 
    h) átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásai teljesítését         295 063 E Ft-ban 

i) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások 
     egyenlegét                                                             - 212 512 E Ft-ban 
 
j) záró pénzkészletét (c)+(f)+(i)                                   951 025 E Ft-ban  

 
állapítja meg. 

2.§ 
 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1. melléklet 
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tartalmazza. 
 
(2) Az 1.§ a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, a d) pontjában 

megállapított finanszírozási bevételek jogcímek szerinti részletezését a 2. 
melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő 

 költségvetési szerveinek bevételeit jogcímenként a 3/a melléklet részletezi. 
 
(4)  Az 1.§ b) pontjában megállapított költségvetési kiadások intézményenkénti és    
 előirányzat-csoportonkénti  részletezését, valamint az 1. § e) pontjában 
 megállapított finanszírozási kiadások összegét a 4. melléklet tartalmazza.   
(5)  Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önálló működő költségvetési 

szervei költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint az éves átlagos statisztikai 
állományi létszámait a 4/a melléklet tartalmazza. 

 
(6) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a 4/b 

melléklet tartalmazza. 
 
(7) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 4 595 379 E Ft,  

finanszírozási kiadásai összege 497 266 E Ft, melyek részletezését az 5. melléklet 
tartalmazza. 

 
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti 

szerv által folyósított támogatás alakulását a 6. melléklet tartalmazza. 
 

(9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 
teljesítését a 7. melléklet tartalmazza. 

 
(10) Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat 

felújítási előirányzatainak teljesítését a 9.,  a beruházási előirányzatok teljesítését 
a 10. melléklet tartalmazza. 

 
(11) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 11. melléklet, a 

felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 12. melléklet, 
az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 13. 
melléklet tartalmazza. 

 
(12) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 14. melléklet, a közvetett 

támogatások éves összegét a 15. melléklet, a többéves kihatással járó 
kötelezettségvállalásokat a 16. melléklet, a pénzeszköz állományának alakulását a 
17. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok pénzforgalmi bevételeit és kiadásait a 18. melléklet az Önkormányzat 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 
és részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.  
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3.§ 
 
(1) A 2011. évi módosított költségvetési pénzmaradvány összege 1.163.537 E Ft. 

 
(2) A pénzmaradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-

testület külön előterjesztés alapján határoz. 
 

4.§ 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál 
  jegyző                   polgármester
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6.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi 

egyszerűsített költségvetési beszámolójának elfogadására 
 

 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2012. (IV. 26.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi 
egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A Képviselő-testület a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és a 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített beszámolót elfogadja. 
 

2.  A 2011. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről és az Állami 
Számvevőszéknek történő megküldéséről gondoskodni kell.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 
-.-.- 

 
7.) napirend 

Javaslat a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 
 

dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
anyagot és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Vitális István tájékoztatást ad arról, hogy a pénzmaradvány nem azt jelenti, hogy a 
1.162.871 e Ft  megmarad a városnak, hanem ez az összeg 90%-ban az előző évről 
áthúzódó kötelezettségekről szól. Ebből az összegből a ténylegesen megmaradó 
összeg 37 280 e Ft, melyet a működési forráshiány csökkentésére fognak fordítani. 
Hozzáteszi, a különböző előirányzatokon belül csekély átcsoportosítások is lesznek. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalva az előterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasol.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak az 
előterjesztés elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2012. (IV.26.) határozata 

a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 1. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1.162.871 E Ft költségvetési 
 pénzmaradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint: 
 
                                                                                 Adatok ezer Ft-ban 
 

  Ebből: 
Intézmény Költségvetési Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozási Működési 

megnevezése pénzmaradvány jellegű 
kiadások 
fedezete 

terhelő 
járulékok 
fedezete 

kiadások 
fedezete 

kiadások 
fedezete 

tartalék 
fedezete 

 
 
Alsófokú Oktatási 
Intézmények 
Gondnoksága 

67 208  36 420         4 394      26 394   

 
Ózdi Művelődési 
Intézmények 

  0      

 
Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 

1 717    1 717  

 
Város- és Sportlétesítmény- 
Üzemeltető Intézmény 

 
49 402 

 
 17 281 

 
2 539 

 
6 664 

 
22 918 

 
Polgármesteri Hivatal 737           737  

 
Ózd Város Önkormányzata 

 
1 043 807 

 
872 

 
              26 

 
163 310 

 
842 319 

     
    37 280 

      

Ö s s z e s e n: 1 162 871 54 573 6 959 
 

198 822 
 

865 237    37 280 
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2.) A Képviselő-testület az intézményenkénti pénzmaradványok tételes felosztását az 1. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi Osztály Vezetője 
                     b.)a pénzmaradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok 

rendezéséért az érintett intézmények vezetői. 
     Határidő): 2012. április 30., illetve folyamatos 
 
3.) Az Ózdi Művelődési Intézmények részére a negatív pénzmaradvány rendezésére 

jóváhagyott 6.136 E Ft-ot az Intézmény  2012. évi költségvetési előirányzatából kell 
visszarendezni. 

 
Felelős:      a Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:    a  költségvetési rendelet következő  módosításának időpontja  
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     1. .melléklet az 54/2012.. (IV.26.)   
                   határozathoz  

A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése  
          

        
Adatok: ezer Ft-

ban  
          Ebből: 

M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmo- Működési 
        jellegű kat terhelő kiadások zási kia- tartalék 
        kiadások járulékok fedezete dások fedezete 
          fedezete fedezete   fedezete   

                 

1. Alsófokú Oktatási Intézmények            
    Gondnoksága               
                 
   - Központosított előirányzatok            
     maradványából              
       = Esélyegyenlőséget szolgáló             
          intézkedések támogatásából            
          eszközbeszerzés   5 915     5 915     
                 
     = Integrációs rendszerben résztvevő               
         intézményekben dolgozó             
         pedagógusok anyagi támogatására 4 584 3 609 975       
                 
  - Pályázatok és egyéb átvett pénz-            
    eszközök maradványából            
                 
     = Közfoglalkoztatottak 2011.            
        december havi bér és járulék             
        kiadásaira     3 335 2 938 397       
                 
    = Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-            
       képzési Intézettől szakmunkás             
       tanulók ösztöndíjára   1 306 1 306         
                 
    = Tudatos pénzügyekért pályázat             
       áthúzódó kiadásaira   100     100     
                  
    = Tankönyvigényléssel foglalkozó              
       pedagógusok személyi juttatásaira             
       és járulékaira    301 237 64       
                 
    = Utánpótlás nevelés program             
        áthúzódó kiadásaira   75     75     
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  - Egyéb áthúzódó kötelezettségek             
    fedezetére               
     = szállítói tartozások fedezetére 15 625     15 625     
     = december hónapban kifizetett            
        személyi juttatások és járulékok            
        elszámolási   különbözetére 15 128 8 330 2 958 3 840     
     = december havi ÁFA befizetésre 839     839     
                 
- A 2012. évi költségvetési rendeletben             
  a 2012. évi működési kiadások             

   finanszírozására felhasználva 20 000 
20 

000         
                 

Összesen:     67 208 
36 

420 4 394 26 394 0 0 
                   
2. Ózdi Művelődési Intézmények             
                 
Összesen:     0 0 0 0 0 0 
                  
3. Hivatásos Önkormányzati             
    Tűzoltóság                
                  
= 2012. évi pénzmaradvány átutalása             
    a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei              
    Katasztrófavédelmi Igazgatóság             
    részére    1 717     1 717     
                  

Összesen:      1 717 0 0 1 717 0 0 
                   
4. Város- és Sportlétesítmény-            
   üzemeltető Intézmény              
                 
 - Pályázat és egyéb átvett pénzesz-            
   közök maradványából              
   =START munkaprogram keretében             
      foglalkoztatottak december havi             

      bér és járulék kiadásaira 16 426 
12 

058 1 628 2 740     

                    
   = Téli közfoglalkoztatás december-            
     január havi bér és járulék kiadásaira 3 739 3 294 445       
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   = Tekepálya felújítására   160       160   
                  

- Egyéb áthúzódó kötelezettségek            
  fedezetére               

   = Vasvár Úti általános Iskola            
     gépkocsifeljárójánál parkoló             
     kialakítására    481       481   
                 
   = december hónapban kifizetett            
       személyi juttatások és járulékok             
       elszámolási különbözetére 582 458 124       
                 
   = számítástechnikai eszközök             
      beszerzésére    2 500       2 500   
                 
   = új bérszámfejtő szoftver 
beszerzésére,            
     átállással kapcsolatos kiadásokra 2 050       2 050   
                 
   = szállítói tartozások fedezetére 479     479     
                 
- A 2012. évi költségvetési rendeletben             
   a 2012. évi  kiadások               
   finanszírozására felhasználva 22 985 1 471 342 3 445 17 727   
                  

Összesen:     49 402 
17 

281 2 539 6 664 22 918 0 
                    
                 
5. Polgármesteri Hivatal              
                 
- Az Ózdi Roma Nemzetiségi             
  Önkormányzatnak 2011. évi pénz-            
   maradvány átutalása   167     167     
                 
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek            
  fedezetére               
    = személygépkocsi értékesítés Áfa            
        befizetésére    570     570     
                   

Összesen:     737 0 0 737 0 0 
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6.Ózd Város Önkormányzata             
-Központosított előirányzatok             
   maradványából               
     = Ózdi martinsalak felhasználásával             
        épült lakóépületek tulajdonosainak             
        kártalanítására  12 600       12 600   
                 
   =   Stadion kézilabdapálya felújítására 18 000       18 000   
  Önerő    2 488       2 488   
                  
- Pályázatos támogatások               
   maradványából                 
                  
      = Svájci ivóvízprogramra             
           támogatás maradványából 363 637       363 637   
           önerő maradványból   75 495       75 495   
           kamatbevételből   16 374       16 374   
                  
-Áthúzódó beruházási feladatok             
                  
                  
    = ÉMOP-3.1.1 Integrált szociális              
       jellegű városrehabilitációra             

▪ önerő    711       711   

    = ÉMOP-3.1.2 Integrált funkcióbővítő              
       jellegű városrehabilitációra             

▪ önerő    4 601       4 601   

    =ÉMOP 3.1.2.Béke telep és Újváros             
té     0           
      tér térségének megújítására             
  önerő    18 352       18 352   
    = Tétény Úti Óvoda bővítésére,             
        udvarrendezésre   2 723       2 723   
    = Városrehabilitációs feladatokra 3 280       3 280   
    = Martinsalakos lakóházakkal             
       kapcsolatos költségekre 1 500       1 500   
    = Közvilágítás fejlesztésre 1 000       1 000   

     = HUSK/1101/1.3.1. "Turisztikai             
        termékek és vonzerők, desztináció-             
        menedzsment szervezetek és 
kapcso-             
        llódó infrastruktúra fejlesztése 
projekt-              
        hez megvalósíthatósági tanulmány              
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       elkészítésére és ezzel kapcsolatos             
       tanácsadói feladatok elvégzésére 5 893       5 893   

Áthúzódó felújítási feladatokra             
     = Útfelújításokra  12 000       12 000   

     = Járdafelújításokra  5 000       5 000   
     =  Rozsnyói úti rendelő felújítására 1 700       1 700   
                
     = Önkormányzati lakásfelújításokra 6 870       6 870   
     = Mekcsey úti orvosi rendelő             
        felújítására    3 825       3 825   
     = Nemzetőr Úti Orvosi rendelő              
        felújítására    23 453       23 453   
     = Lehel Vezér úti orvosi rendelőbe             
       tárgyi eszköz beszerzésre 300       300   
      0           
                  
- Áthúzódó pénzeszközátadások             
                  
   = Sportegyesületek támogatására 8 858     8 858     

    = Közrend és vagyonvédelmi              
       feladatokra                

      Rendőrség működési támogatása  834     834     
      0           

      Közbiztonsági feladatok  támogatása 3 161     3 161     
                  
                  
     = Sajó-menti Szakképzés Szervezési             
        Társulásnak    1 889     1 667 222   
                  
     = ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek             
         faapríték tüzelésú kazán beszerzé-             
        sére    1 000       1 000   
                  
    = Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek              
       Gyújtói gyalogátkelőhelytől kiépített              
       terelőkorlát és védősziget              
       meghosszabbítására pályázati önerő 496       496   
                  
   = Ózd Városi Csatornamű és             
      Víziközmű Társulatnak               
          Szennyvíz projekttel érintett              
          önkormányzati tulajdonú ingatlanok             
          utáni tagi befizetésre   9 250       9 250   
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   = Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak             
         Szennyvízberuházással érintett             
         esélyegyenlőségi célcsoportok             
         támogatására   500       500   
                  
                  
- Áthúzódó működési kiadások             
                  
   = Polgármesteri reprezentáció             
       maradványa    2 500     2 500     
   = Ingatlanok értékesítésével, ingatlan-             
      nyilvántartás rendezésével 
kapcsolatos             
      kiadásokra    2 133     2 133     
   = Nemzetőr út 4-9. sz. alatti társasház             
     alapító okirat módosítás ingatlan             
     nyilvántartási bejegyzésére 1 110     1 110     
   = Karácsonyi díszkivilágítás áthúzódó              
      kiadásaira    500     500     
      0           
    = monitoring kutak működtetésének             
      áthúzódó kiadásaira   378     378     
   = Hulladékgazdálkodási Terv készítés              
      áthúzódó kiadásaira   3 500     3 500     
    = Településrendezési terv digitális             
       alaptérkép használati díjára 450     450     
    = "Felhívás kiemelt projektötletek             
       benyújtására a hátrányos helyzetűek              
        foglalkoztathatóságának javítása              
        érdekében " című pályázat              
        kidolgozására   625     625     
    = KEOP  szennyvízprojekthez              
      kapcsolódó szakértői díjra 750     750     
    = Gyújtói körforgalomnál terelőkorlát             
        és  védősziget meghosszabbítás             
       önerejére    150     150     
      0           
    = Vagyonbiztosítás többletkiadására             
       és baleseti adóra   900     900     
    = Polgárvédelmi Iroda áthúzódó             
       működési kiadásaira   117     117     

   = Vitko Security Kft-nek               
      őrzés, rendezvénybiztosítás             
       költségeire    1 356     1 356     

  = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására             
      biztosított keret maradványa 1 723     1 723     
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   = Város image keret maradványa 147     147     
    = Amatőr művészeti csoportok,             
        kulturális rendezvények kiadásaira             
        biztosított keret maradványa 500     500     
   = Sportrendezvények kiadásaira  496 30   466     
                  
    = Egészségügyi alapellátás áthúzódó             
       kiadásaira    12 340 842 26 11 472     
                  
- Tartalékok maradványa               

   = általános tartalék maradványa 2 163     2 163     

   = általános tartalék a szervezetátala-             
       kítással kapcsolatos számlák              
       rendezésére    5 000     5 000     
                  
   = Lakóterületi céltartalék maradványa 4 579     2 385 2 194   
                  
    = Vis-maior tartalék maradványa 5 000     5 000     
                  
   = Kistérségi Társulástól kulturális és              
     sport  rendezvényekre kapott keret              
      maradványa    50     50     
                  
    = Pályázati céltartalék maradványa 3 859       3 859   
                  
    = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés             
       bevételéből képzett tartalék 4 800       4 800   
                  
  = Kötvényből származó bevételből             
     kötelezettséggel nem terhelt rész             
     tartalékba helyezése   120 667       120 667   
                  
- Működési tartalék a működési             
   hiány rendezésére               
   (folyószámla hitel csökkentésére) 37 280         37 280 
                  
- A 2012. évi költségvetési rendeletben              
    a 2012. évi kiadások                

   finanszírozására felhasználva 224 944     
105 
415 119 529   

Összesen:    
1 043 

807 872 26 
163 
310 842 319 37 280 

MINDÖSSZESEN:   
1 162 

871 
54 

573 6 959 
198 
822 865 237 37 280 
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8.) napirend 

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhő Kft. között megkötendő 
távhőszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésre 

 
 
Vitális István elmondja, az Ózdi Távhő Kft. KEOP pályázat elnyerése révén 
104.125.000,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A 
támogatás elnyerése következtében szükségessé vált a közszolgáltatási szerződés 
megkötése. Ennek ismeretében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.  

 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2012. (IV.26.) határozata 

az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhő Kft. között megkötendő  
távhőszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésről 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
(3) Ózd Város Önkormányzata távhőszolgáltatási közszolgáltatás ellátásának feltételeit 

tartalmazó közszolgáltatási szerződést köt a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ózdi Távhő Kft-vel. 

 
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés és a szükséges 

dokumentumok aláírására.  
     Felelős:    Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 
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1 melléklet az 55/2012. (IV.26.) számú határozathoz 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
Amely létrejött  
 
egyrészről az 

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
  
  
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
Törzskönyvi azonosító szám: 726489 
KSH azonosító: 15726487-8411-321-05 
Adószám: 15726487-2-05 
Bankszámlaszám: 11734121-15350088 
Számlavezető: OTP Nyrt. Ózd 
Aláírásnál képviseli: Fürjes Pál polgármester 

 
mint az ÓZD településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásáért felelős 
szervezet – továbbiakban Önkormányzat –  
 
 
másrészről az 
 

ÓZDI TÁVHŐTERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 

(rövid neve: ÓZDI TÁVHŐ KFT) 
  
Székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 3. 
Cégjegyzékszám: 05-09-004801                                       
KSH azonosító: 11387891-3530-11305 
Adószám: 11387891-2-05 
Bankszámlaszám: 10200177-27411300-00000000 
IBAN szám: HU 64 1020 0177 2741 1300 0000 0000 
Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Aláírásnál képviseli: HALÁSZ SÁNDOR ügyvezető igazgató 
  
  

mint közszolgáltató – a továbbiakban Közszolgáltató – 
 
együtt Felek 
 
között a mai napon, és az alábbi feltételekkel: 
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I. ELŐZMÉNYEK 
 
Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
gazdasági társaság. A társaságot az Önkormányzat 1996. április 1-jén alapította a város 
távhőszolgáltatási feladatainak ellátására.  
A Közszolgáltató – az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával – beruházási támogatás 
elnyerésére irányuló pályázatot nyújtott be a távhőszektor energetikai korszerűsítése KEOP-
5.4.0/11-2011-0014. (továbbiakban KEOP pályázat) pályázati konstrukcióban. 
 
A Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság EMIR iktatószám: K-2012-
KEOP-5.4.0/11.-0072444/173, iktatószám: KEOP-2396-4/2012. számú értesítése alapján, 
Közszolgáltató pályázata sikeres volt. 
 
 
A KEOP pályázat műszaki tartalma: 

di) II. János Pál Katolikus Általános Iskola  (korábban: Bem Úti Általános Iskola)  
távhőre történő csatlakozása, 

dii) Bartók úti iskolaszárny távhőre történő csatlakozása, 
diii) Piac úti NA 400-as szabadon szerelt mintegy 530 fm (három szakaszra 

bontható) 
távhővezeték földbe fektetése. 

 
A beruházás tervezett nettó (áfa nélküli) bekerülési értéke: 208.250.000,- Ft. 
 
A Közszolgáltató által a KEOP pályázatban elnyert, vissza nem térítendő beruházási 
támogatási összeg: max. 104.125.000,- Ft. 
 
A KEOP pályázatban elnyert beruházási támogatásra vonatkozó támogatási szerződés 
aláírásának feltétele, hogy Önkormányzat és Közszolgáltató határozott időre, de legalább a 
projekt fizikai befejezését követő 5 naptári évre szóló időszakra közszolgáltatási szerződést 
kössenek. 
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II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

1. A szerződés tárgya 
Jelen szerződéssel Felek a távhőszolgáltatási és távhőtermelési közszolgáltatás – 
továbbiakban közszolgáltatás – ellátásának megfelelő feltételeit rögzítik. 

 
       2.  Felek nyilatkozatai 

 
2.1. Önkormányzat nyilatkozata 

 
Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján létrejött és működő 
települési önkormányzat.   

 
A távhőszolgáltatásról szóló, 2005. évi XVIII. törvény –továbbiakban Tszt. - § (1) 
bekezdése alapján, Önkormányzat törvényben előírt kötelezettsége ÓZD 
településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhővel való ellátásának 
biztosítása, amelynek engedélyes(ek) útján köteles eleget tenni. 

 
2.2. Közszolgáltató nyilatkozata 

 
Közszolgáltató kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett, 
korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság. 
Közszolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, 
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt. Közszolgáltató jelen szerződés 
aláírásakor 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonata jelen szerződés 1. 
mellékletét képezi. 

 
Közszolgáltató kijelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal által kiadott, 84/2012. 
számú működési engedély alapján, megszakítás nélkül jelenleg is, 
távhőszolgáltatási és Magyar Energia Hivatal által kiadott, 81/2012. számú 
távhőtermelői működési engedély alapján távhőszolgáltatási célú távhőtermelői 
tevékenységet végez. A működési engedély(ek) jelen szerződés 2./A és 2/B számú 
nélkülözhetetlen mellékletét képezi(k). 

 
2.3. Felek együttes nyilatkozata 

 
Felek jelen szerződést a KEOP pályázatban elnyert támogatás nyújtására 
vonatkozó támogatási szerződés létrejötte és végrehajtása érdekében kötik meg. 

 
Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás ellátásához szükséges, meglévő 
távhőtermelő és távhőszolgáltatást biztosító létesítmények, berendezések a 
Közszolgáltató tulajdonát képezik. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a KEOP 
támogatással megvalósuló beruházásokat saját nevében és javára végzi, és a 
beruházás eredményeként létrejövő eszközöket saját könyveiben aktiválja. 
 

3. A közszolgáltatási kötelezettség jellege 

3.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató jelen szerződés szerinti közszolgáltatási 
kötelezettsége kizárólag a távhőszolgáltatási és az ezzel összefüggő 
távhőtermelői feladatokra terjed ki. A közszolgáltatás ellátásnak részletes 
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feltételeit és Közszolgáltató kötelezettségeit a Tszt. és az annak végrehajtásáról 
szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 
továbbá az Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos 
rendeletei, valamint a tevékenység végzésére jogosító működési engedélye 
határozza meg.  

3.2. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a jogszabályi előírások 
betartásával, a Kormányrendelet 3. mellékletét képező Távhőszolgáltatási 
Közüzemi Szabályzat és az Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője által 
jóváhagyott Üzletszabályzat szerint ellátni. A mindenkor hatályos, jóváhagyott 
Üzletszabályzat jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.  

4. A Közszolgáltatót jelen szerződés alapján terhelő közszolgáltatási kötelezettség 
időtartama 

4.1. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés 2./A. számú mellékletét képező 
távhőszolgáltatói működési engedély határozatlan időtartamra, a jelen 
szerződés 2/B. számú mellékletét képező távhőtermelői működési engedély 
ugyancsak határozatlan időtartamra szól.  

4.2. Felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak 
abban, hogy közszolgáltató köteles a működési engedélyben meghatározott 
ellátási területen, valamint a KEOP pályázat keretében elnyert támogatással 
megvalósuló beruházással érintett területen, a közszolgáltatást a projekt fizikai 
befejezését - melynek várható időpontja 2013. december 31. - követő öt naptári 
évig – előre láthatóan 2018. december 31-éig – a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően működtetni és fenntartani (a továbbiakban fenntartási 
időszak). 

 
 

5.  A Közszolgáltató által végzett közszolgáltatással érintett vállalkozások és terület 

5.1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató által ellátandó, jelen szerződés tárgya 
szerinti távhőszolgáltatás végzésére jogosító és jelen szerződés mellékletét 
képező működési engedélyben rögzített ellátási területen, más gazdálkodó 
szervezet, mint távhőszolgáltatás végzésére jogosult engedélyes nem működik. 

5.2. Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató által távhőszolgáltatással ellátandó 
terület megegyezik az e tevékenység végzésére jogosító és jelen szerződés 
mellékletét képező működési engedélyben meghatározott ellátási területtel. 

 
6.  A Közszolgáltatót megillető kizárólagos  

Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatónak a működési engedélyben meghatározott 
ellátási területen a Tszt. 16.§ (2) bekezdése alapján kizárólagos joga áll fenn a 
távhőszolgáltatásra, amely a működési engedély Tszt. 20.§-a szerinti visszavonásáig, 
illetve más engedélyes kijelöléséig tart.  

 
 
7. A Közszolgáltató gazdálkodása, a gazdálkodási adatok nyilvánossága 
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7.1. Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen 
szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és 
finanszírozható legyen. 

7.2.  Közszolgáltató minden üzleti évről köteles részletes beszámolót készíteni, 
amely a számviteli törvényben előírtak mellett, a Közszolgáltató számviteli 
politikájában meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a 
tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb 
tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és 
ráfordításokat, a működtetés általános költségeit és ráfordításait, és az egyes 
tevékenységek eredményét. A tényadatok alapján Közszolgáltató köteles 
bemutatni a tervtől való eltéréseket és azok okait. 

 
7.3. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi 

eszközöknek a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító 
üzemeltetését és karbantartását elvégezni. 

 
7.4. Közszolgáltató köteles legalább a közszolgáltatás ellátását biztosító 

létesítményekre, eszközökre, berendezésekre vagyonbiztosítást kötni és 
fenntartani. 

 
7.5. A közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett 

káresemények esetén Közszolgáltató köteles a vagyonbiztosítás alapján 
kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve 
pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal 
helyreállítható. 

 
7.6.  Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, 

óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más 
szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy 
kötelezettségeinek biztosítása), amely a közszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését veszélyezteti. 

 
7.7. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően köteles gazdálkodási adatainak közzétételére. 
 
7.8. Értesítés 

Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles 
Önkormányzatot tájékoztatni: 
- bármely olyan eseményről, amely veszélyezteti a jelen szerződés szerinti 

közszolgáltatás teljesítését, 
- a Közszolgáltató tevékenységével összefüggő környezetvédelmi jogszabályi 

előírások lényeges változásairól, 
-  a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen szerződés 

módosítását teszik szükségessé. 
 

8. A közszolgáltatási díj megállapításának és érvényesítésének főbb szabályai 
 

8.1. Irányadó szabályok 
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Felek rögzítik, hogy a távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak (díjak) 
megállapítására, és a kapcsolódó információk nyilvánosságra hozatalára a Tszt. 57-
57.C §-aiban foglaltak az irányadók. 
 
8.2. Egyéb ármegállapításra vonatkozó rendelkezés 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti közszolgáltatáson 
belül a hatósági ármegállapítás hatálya alá nem tartozó, közüzemi szerződés alapján 
végzett közszolgáltatás árát Közszolgáltató a Tszt. 57.§ (2) bekezdésében 
meghatározott elvek alapján, saját hatáskörben jogosult megállapítani. 
 
 
8.3. Rendeletalkotás 
Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat Tszt. 6.§ (2) bekezdése szerinti 
önkormányzati rendeletének tervezetét Felek előzetesen egyeztetik. A mindenkor 
hatályos, a távhő szolgáltatási díjait is tartalmazó önkormányzati rendelet jelen 
szerződés 4. sz. mellékletét képezi. 
 
8.4. Kötelezettségvállalás 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében eljárva 
nem hoz olyan döntést, amely a Közszolgáltató által elnyert KEOP támogatás célját, 
vagy Közszolgáltató fenntartási időszak alatti kötelezettségeit veszélyezteti, vagy 
meghiúsítja, kivéve azt az esetet, ha azzal törvényből eredő rendeletalkotási 
kötelezettségének tesz eleget. 
 

9. A közszolgáltatás ellátásának és a Közszolgáltató gazdálkodásának ellenőrzése 

9.1. Ellenőrzési jog 
A távhőszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Tszt. 
7.§-a alapján, ÓZD Város Önkormányzata Jegyzőjének feladata. Felek megállapodnak 
abban, hogy az Önkormányzat a jegyző hatáskörét nem érintve, szintén jogosult a 
Közszolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy 
szakértő bevonásával – ellenőrizni.  

 
9.2. Az ellenőrzésben való együttműködés 

a) Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel (ideértve 
az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden, 
az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges illetve jogszabályokban előírt jogok 
és kötelezettségek ellátásához szükséges infromációt és támogatást megadni.  

b) Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat 
közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült megbízottja ellenőrizhesse 
Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy az 
Önkormányzat vagy megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz 
minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. 

c) Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy jogosult: 
- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 

elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, azokról 



 131 

másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, 
 -  a Közszolgáltató vezetőjétől vagy bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban 

felvilágosítást, információt kérni. 

d) Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy köteles: 
- tevékenységének megkezdéséről a Közszolgáltató vezetőjét az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatni, és megbízólevelét 
bemutatni, 

- jogait oly módon gyakorolni, hogy a Közszolgáltató működését, tevékenységét a 
lehető legkisebb mértékben zavarja, 

      - megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe 
foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – a Közszolgáltató vezetője által, a 
jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően – a végleges 
jelentést a Közszolgáltató vezetőjének megküldeni, 

 -  az adott munkaterületen érvényes munkavédelmi előírásokat betartani. 
e) Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult: 

-  az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve 
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést 
megtagadni, 

-    az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 
-   az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen vagy 

írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni. 
f) Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles: 

-  az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, 
- az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, 

felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést 
biztosítani, 

      - az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, 
okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni, 

      - az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 
       -az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről 

Önkormányzatot írásban tájékoztatni. 
 
9.3. Helyszíni ellenőrzés 

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre kizárólag – jogszabályokban 
előírt jogosultságok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése esetén ésszerű időpontban 
meghatározott - előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, és a helyszíni 
ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a 
közszolgáltatási tevékenység Közszolgáltató általi ellátását. 
 

10. Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele 
10.1.  
Közszolgáltató közreműködők, alvállalkozók igénybevételére a rá irányadó 
jogszabályok szerint jogosult.  
10.2. 
Közszolgáltató az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők teljesítéséért úgy 
felel, mintha saját maga teljesített volna.  

10.3. 
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Közszolgáltató az alvállalkozók és egyéb közreműködők által okozott károkért teljes 
helyállási kötelezettséggel tartozik.   

 
11.  A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai 

 
11.1.  
Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 
akadályozza meg, amely a jelen szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 
11.2. 
Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, 
zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, 
amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő 
gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni. 

 
11.3. 
Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen 
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel 
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 
11.4. 
Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior események 
fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell 
a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű 
hatását.  
Ha Önkormányzat írásban másképp nem rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia 
kell a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a 
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 
 
 

III. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA, 
MEGSZŰNÉSE 

 
12. A szerződés hatályba lépése, időtartama 

 
12.1.  
Jelen szerződés aláírásának napjával lép hatályba, és a jelen szerződés 4.2. pontjában 
meghatározott fenntartási időszak végéig szóló, határozott időre jött létre.  

 
12.2.  
Felek megállapodnak abban, hogy – jelen szerződés lejárta előtt legalább hat hónappal 
- közös megegyezéssel a jelen szerződés időtartamát további 5 évvel 
meghosszabbíthatják. 

 
13. A szerződés módosítása 

Felek csak akkor módosíthatják a jelen közszolgáltatási szerződést a fenntartási időszak 
alatt, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
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következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos 
érdekét sérti. 

 
14. A szerződés megszűnése 

Jelen szerződés megszűnik: 
a) a benne meghatározott időtartam lejártával; 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
c) Renkívüli felmondással. 
 

14.1. 
A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a 
Támogató írásbeli beleegyezésével gyakorolható. A szerződésben foglalt jogok és 
kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató 
előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 
Felmondási oknak minősül különösen: 
a) a jelen szerződésből származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fél 

hozzájárulása nélkül történő átruházása, 
b) a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése. 

 
14.2. Önkormányzat a jelen közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással, a 

Támogató  írásbeli beleegyezésével felmondhatja, ha 
a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére 

vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és 
a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított 
kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. 

c) az ellene jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási 
eljárásról a Önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja;  

d) ellen jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 
e) adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat 

hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; 
f) az Önkormányzat, vagy megbízottja által végzett ellenőrzés során, 

bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz; 
g) a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt 

kötelezettségeit megszegi. 
 

14.3.  
Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat 
a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – rendkívüli 
felmondással a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a 
Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, illetve a 
KEOP pályázattal összefüggésben megkötött támogatási szerződés teljesítését. 
Közszolgáltató oldaláról felmondási oknak minősül az is, ha Önkormányzat 
Közszolgáltató szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza 
vagy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel 
Közszolgáltatónak kárt okoz.  

 
 
 
 



 134 

14.4.  
A szerződés bármelyik fél részéről történő felmondása esetén Önkormányzatnak 
haladéktalanul intézkednie kell Ózd Város Önkormányzata Jegyzője felé a 
közszolgáltatás ellátásának más engedélyes útján történő biztosításáról. 
 
14.5. A felmondás szabályai  
Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan 
megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet 
a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A 
szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de 
legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által 
elfogadható módon orvosolni. 
 
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a 
másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követő 6 
hónapon belül írásban, hat hónapos felmondási idővel felmondani. 
 
Amennyiben a felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, 
mindaddig, míg a jelen szerződés szerinti bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, 
a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni 
szerződéses kötelezettségeiket. 
 
14.6.  
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely oknál fogva 
történő megszűnéséig/megszüntetésig kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, 
különös tekintettel Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató 
által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására. 

 
 

IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15. Irányadó jog 
 

15.1.  
A jelen szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb 
közlésekre a magyar jog az irányadó, annak más jogra utaló szabályainak kivételével. 

 
15.2. 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által 
elfogadott - közvetlenül hatályos vagy közvetlenül alkalmazandó - közösségi 
jogszabályok az irányadóak. 

 
16. Engedményezés, átruházás 

Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen 
szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a jelen szerződésből eredő jogait és 
kötelezettségeit átruházni. 

 
17.) Értelmezés 

Szerződő Felek rögzítik, hogy szerződési nyilatkozataikat vita esetén úgy kell 
értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset 
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összes körülményére tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint 
értenie kellett. 

 
18. Bizalmas információk 

 
18.1. 
A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben 
keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen 
szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik 
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és 
írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.  

 
18.2. 
Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, 
adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek 
voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben 
ismertté, vagy megismerhetővé. 

 
18.3. 
Amennyiben valamely Fél jogszabály erejénél fogva valamely hatóság vagy más 
személy számára bizalmas információkat köteles átadni, úgy köteles erről a másik 
Felet haladéktalanul értesíteni. 

 
18.4. 
A jelen rendelkezés a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően is 
alkalmazandó. 

 
19. Részleges érvénytelenség 

 
19.1. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés 

egyéb részei érvényben maradnak.  
 
19.2. Az érvénytelen rendelkezést a Felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető 

legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 
 

20. Vitás ügyek rendezése 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos 
úton rendezik.  

 
21. Felek nyilatkozata 

A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 
felhatalmazással rendelkeznek. 

 
22. Érvényesség 

A jelen szerződés csak mellékleteivel együtt érvényes. 
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V. MELLÉKLETEK 
 
1. melléklet: Közszolgáltató hiteles cégkivonata 
2. melléklet:  Közszolgáltató működési engedélye(i) 
3. melléklet: Közszolgáltató Üzletszabályzata 
4. melléklet: Önkormányzat Képviselő-testületének távhőszolgáltatással kapcsolatos 

hatályos önkormányzati rendelete(i) 
 
 
Szerződő felek a szerződést megismerték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Ózd, 2012. május .... 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ózd Város Önkormányzata képviseletében 

Fürjes Pál  
polgármester 

 
 
 
 

……………………………………… 
Ózdi Távhő Kft. képviseletében 

Halász Sándor  
ügyvezető igazgató 

 
 

-.-.- 
 

9.) napirend 
Javaslat az Ózdi Távhő Kft. által benyújtott  

KEOP-5.4.0/11-2011-0014. jelű pályázat támogatási szerződéséhez alapítói 
hozzájárulás megadására, illetve biztosíték adására 

 
 
Vitális István közli, az előbb említett pályázat elnyerése miatt van szükség az 
előterjesztésre, mert a támogatási szerződés megkötéséhez az Ózdi Távhő Kft. Alapító 
Okiratában szereplő előzetes alapítói jóváhagyáson túl biztosítékadási kötelezettség 
teljesítésére is szükség van, amelyet a társaság székházára történő jelzálogjog 
bejegyzéssel kíván megoldani. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ennek ismeretében 
tárgyalta meg az előterjesztést, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselő-
testületnek.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.  
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2012. (IV.26.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. által benyújtott KEOP-5.4.0/11-2011-0014. jelű pályázat 
támogatási szerződéséhez alapítói hozzájárulás megadásáról, illetve biztosíték 

adásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzata mint az Ózdi Távhő Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 

társaság által benyújtott KEOP-5.4.0/11-2011-0014. jelű pályázaton elnyert 
104.125.000,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás 
igénybevételére a támogatási szerződés megkötését a társaság Alapító Okirata 
6.1. pontjában leírtak alapján előzetesen jóváhagyja. 

 
2. Ózd Város Önkormányzata, mint az Ózdi Távhő Kft. 100 %-os tulajdonosa 

hozzájárul ahhoz, hogy a társaság által benyújtott KEOP-5.4.0/11-2011-0014. 
jelű pályázaton elnyert 104.125.000,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatás igénybevételére kötendő támogatási szerződéssel egyidejűleg – 
támogatás visszafizetési biztosítékként - jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba a társaság tulajdonát képező ózdi belterületi 8037/1 
hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlanra, a pályázati felhívásban 
meghatározottak szerint.  

 
Felelős:    Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

10.) napirend 
Javaslat a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 

2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására 
 

 
Fazekas Zoltán véleménye szerint az anyag jól kidolgozott, amely részletes 
tájékoztatást ad a környezetvédelem általános szabályairól. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalva az 
előterjesztést egyhangúlag támogatja az elfogadását.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.  
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2012. (IV.26.) határozata 

a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadásáról 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta: 

1. A 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadja.  

 
2. Ózd város 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervét a Képviselő-testület 

a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 

3. A 2012. évi költségvetésben „Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek 
felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra” előirányzott 5.000 e Ft 
felhasználásáról a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:  

 Feladatok  Tervezett 
előirányzat Felelős Határidő 

3/1. Ózd Város Környezetvédelmi 
Programjának felülvizsgálata, új 
Program elkészítése és 
dokumentálása 3.000 e Ft 

PH. Településfejlesztési 
és Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője 2012. 12. 31. 

3/2. Veszélyeztetett önkormányzati 
erdőterületeken tűzvédelmi pászták 
kialakítása (10 fő foglalkoztatása 2 
hónapos időtartamban, bér + dologi 
költségek) 1.800 e Ft 

Város- és 

Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény 
vezetője 2012. 10. 31. 

3/3. Kopár domboldalak fatelepítéseinek 
gondozása, szükség szerinti pótlás 

200 e Ft 

Város- és 
Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény 
vezetője 2012. 10. 31. 

       
Összesen:         5.000 e Ft   
 

4.  A 3. pont 3/2-3/3. alpontjaiban biztosított előirányzatok felhasználását a PH. 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.  
Felelős:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: értelemszerűen  
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1. melléklet a 57/2012. (IV.26.) határozathoz 

 
Ózd város 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terve 

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

 
1. I. Hulladékgazdálkodás 
 
I/1. Kommunális szilárd hulladék kezelés 
 
- 2009-ben megkezdte működését az ISPA projekt részeként létesült Ózd- Centeri 

Hulladéktömörítő és –átrakó Állomás, valamint hulladékudvar. Az átrakó Állomás 
megfelelő kapcsolatot biztosít a korszerű Sajókazai Hulladékkezelő Centrummal, 
ahol teljes vertikumban rendelkezésre állnak a települési hulladék korszerű 
kezeléséhez szükséges létesítmények: szigetelt lerakó, utóválogató a szelektíven 
begyűjtött hulladékhoz, komposztáló, építési- bontási hulladék  feldolgozó és 
lehetőség van a szelektíven begyűjtött, hasznosításra nem kerülő veszélyes 
frakciók biztonságos lerakására is. Ettől függetlenül a nagyobb  tömegben 
keletkező, viszonylag homogén hulladékok vonatkozásában továbbra  is célszerű 
foglalkozni a helyben történő hasznosítás (vagy előkezelés) kérdésével. A 
Sajókazára történő szállítás ezen hulladékok (zöldterület  gondozásból származó 
hulladékok, építési-bontási hulladék, szennyvíziszap) esetében a megnövekedett 
szállítási útvonal miatt gazdasági és  környezetvédelmi szempontból sem előnyös. 
Az érintett cégeknek ezzel kapcsolatban  közösen gondolkodva  tovább kell 
keresni az optimális megoldáshoz a pályázati lehetőségeket. 

- A hulladékudvar működése révén lényegesen megnövekedett a lakossági szelektív 
gyűjtés lehetősége, bővült a szelektíven elhelyezhető hulladékok köre. A 
lehetőségekről az ÓHG Kft-nek folytatni kell a tájékoztatást a szelektív gyűjtéshez 
eddig is kapcsolódó PR tevékenység fokozott kifejtésével. 
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-  A hulladékudvar használatában rejlő kedvező lehetőségeket annál is inkább   
propagálni kell a lakosság felé, mivel pályázati támogatással – a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott, a 
Sajó-Bódva völgyében a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztését célzó KEOP pályázat révén – újabb hulladékgyűjtő udvar létesülhet 
Ózdon, a Kucsera utca – Zrínyi út térségében az Önkormányzat által kijelölt 
területen. Az erről szóló képviselőtestületi határozat értelmében a Polgármesteri  
Hivatal érintett osztályainak, illetve az ÓHG Kft-nek szükség szerint  kapcsolatot 
kell tartania a Társulással, és közre kell működni a II. fordulóra  benyújtott pályázat 
sikeressége érdekében 

-  A Gál-völgye úti hulladéklerakó 2009. július 15-ig üzemelhetett. Átmenetileg – a 
rekultiváció megvalósításáig – a lerakó területén lehetőség van az inert hulladékok 
elhelyezésére. A későbbiekben azonban egyéb megoldást kell találni az építési – 
bontási törmelék helyben történő kezelésére, mivel a Sajókazára történő szállítás 
esetén a szállítási többletköltség megnövelheti az illegális elhelyezés mértékét. 
Amennyiben az építési törmelék helyben történő előkezelésével kapcsolatos tervek 
megvalósítása (területhasználat miatt vagy egyéb okokból) további önkormányzati 
döntést igényel, a döntést megalapozó szakmai anyag Képviselőtestület elé 
terjesztéséről az ÓHG Kft. gondoskodik. 

 -  A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás – a 
Társulási Megállapodás értelmében – pályázatot nyújtott be az ISPA programból 
kimaradt lerakók, közte az ózdi Gál-völgye úti hulladéklerakó rekultivációjára, 
mely a KEOP pályázat II. fordulójának elnyerését követően a megvalósítás 
szakaszába lépett. 
A lerakó bezárása és a rekultiváció megkezdése közötti időszakban felmerülő 
feladatokat (kapcsolattartás a hatóságokkal, hatósági előírások betartása, stb.), 
valamint a rekultivációt követő legalább 25 éves időszakban az utógondozást a 
meghosszabbított üzemeltetési megbízás értelmében továbbra is az ÓHG Kft.  látja 
el. Az Önkormányzatnak fontos érdeke fűződik a tulajdonában lévő hulladéklerakó 
rekultivációjának mielőbbi megvalósításához, ezért igény esetén biztosítani kell a 
szükséges önkormányzati közreműködést. 

 
I/2. Ózd Város Hulladékgazdálkodási Terve 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített helyi Hulladékgazdálkodási Terv 
2004-től 2008-ig terjedő időszakra szólt. A végrehajtásáról szóló beszámolót a 
Képviselőtestület megtárgyalta és 149/KH/2009. (X. 01.) sz. határozatával elfogadta. 
Egyidejűleg aktuálissá vált az új, 2009-től 2014-ig terjedő időszakra szóló Terv 
kidolgozása és elfogadása. A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetésében 
biztosította a pénzügyi fedezetet a Terv elkészítésére, a tervezés megkezdését azonban 
az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2009-2014.) (továbbiakban: OHT) 
Országgyűlés által történő elfogadásától tette függővé.  
 
Az elmúlt évek folyamán lezajlott az OHT tervezetének szakmai és társadalmi vitája, 
azonban az elfogadása továbbra is késik. Az elmúlt időszakban elkészült az új 
hulladékgazdálkodási törvény tervezete is, elfogadása azonban szintén várat magára. A 
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helyi tervezésben – az új OHT és új hulladékgazdálkodási törvény mellett – továbbra 
is meghatározó szerepet fog betölteni a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási tagság, az abból adódó fejlődési irányok és 
kötelezettségek. Az új helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítését az új 
hulladékgazdálkodási törvény előírásainak függvényében kell átgondolni, illetve 
megvalósítani. 
 
I/3. Illegális hulladék-elhelyezés megelőzése, illegális hulladéklerakók felszámolása, 
közterületek tisztaságának növelése 
 
Az illegális hulladék-elhelyezés megelőzése és az illegális hulladéklerakók 
felszámolása sajnos továbbra is jelentős ráfordításokat igényel. 
Az illegális hulladéklerakók megszüntetése a jövőben is a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény szakfeladatát képezi, melyet a közfoglalkoztatás lehetőségeit 
kihasználva kell ellátni.  
 
Továbbra is minden lehetséges eszközt igénybe kell venni a megelőzés céljából, 
melyek közül az alábbiakat emeljük ki: 
 

-  a közszolgáltató részéről a helyi média segítségével biztosított  
 folyamatos    tájékoztatás-felvilágosítás a szabályos hulladék-elhelyezés 
 lehetőségéről, 
- a Közterület Felügyelet jelenléte és hatékony intézkedései, a 

mobiltelefonos ügyeleti rendszer propagálása, előrelépés a hulladékot 
illegálisan elhelyezők személyének felderítése terén, lehetőség esetén a 
térfigyelő kamerákat is felhasználva,- 

- a rendelkezésre álló jogi eszközök szigorú és következetes alkalmazása, 
- az építési-bontási hulladékok elhelyezése tekintetében is a jogszabályok 
 maradéktalan betartása és betartatása. 

 
A Városfejlesztési és –üzemeltetési bizottság a 14/VÜB/2007. (X. 24.) sz., valamint a 
2/VÜB/2009. (II. 20.) sz. Határozat értelmében továbbra is figyelemmel kíséri az 
illegális hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos intézkedéseket, és félévi rendszerességgel 
napirendjére tűzi az érintett önkormányzati szervezetek részéről ezzel kapcsolatban 
összeállított tájékoztatást.  
 
I/4. Állategészségügyi telep működésével összefüggő hulladékkezelési feladatok 
 
A városüzemeltetési tevékenység keretében ellátott szakfeladat a gyepmesteri telep 
működtetése, illetve állategészségügyi feladatok ellátása.  
A tevékenység ellátásával összefüggésben keletkező, különleges kezelést igénylő 
hulladékok előírásoknak megfelelő rendezett gyűjtéséről és a kezelésre feljogosított 
szervezet részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell. A telephely 
határozott idejű működési engedélyének meghosszabbítását a szakfeladatot ellátó 
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szervezetnek szükség szerint kezdeményezni kell az illetékes hatóságnál. Új, kistérségi 
feladatok ellátására is alkalmas gyepmesteri telep megvalósításához a korábbi 
önkormányzati döntés alapján elkészített terv és a (többször meghosszabbított) építési 
engedély rendelkezésre áll.  
 
A megvalósítás – tekintettel a több mint 50 M Ft-os becsült költségre – pályázati 
lehetőség függvénye. 
 
II. Szennyvízkezelés 
 
A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep fejlesztése továbbra is kiemelt 
cél.  
A 25/2002. (II.27.) sz. Kormányrendelet 2010. december 31-ben jelölte meg azt a 
határidőt ameddig – többek között – Ózd város területén is meg kell valósítani „a 
települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését”. Az 
Önkormányzat a jogszabályi előírásra is tekintettel évek óta dolgozik a 
szennyvízprojekt megvalósításán. A projekt a KEOP II. fordulós pályázatán elnyert 
támogatás felhasználásával a kivitelezés szakaszába léphet. 

 
A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése a jogszabályi kötelezettség mellett azért is 
elsőrendű fontossággal bír, mivel a családi-házas beépítésű területeken gyakorlatilag 
csak a szennyvízcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség biztosításával lehet 
jelentős mértékben csökkenteni a talaj és az élővizek szennyezését. 
 
Mivel a szennyvízprogram területileg leszűkítésre került, továbbra is jelentőséggel fog 
bírni a folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás színvonala és hatékonysága a 
csatornázatlan utcákban. Ezért fontos egyrészt az érintett területek, másrészt – a 
szolgáltatást szabályosan végző Ózdi Vízmű Kft. mellett – a piacon megjelenő és 
szabálytalanul, a környezetet szennyezve működő „szolgáltatók” fokozott ellenőrzése, 
a Közterület Felügyelet, illetve az Ózdi Vízmű Kft. részéről, a szabálytalanságok 
felderítése és megszüntetése érdekében. A tárgyhoz kapcsolódóan meg kell még 
említeni, hogy az építési jogszabályok 2009-ben hatályba lépett változása értelmében a 
zárt szennyvíztároló létesítéséhez jelenleg nem kell lefolytatni építésügyi hatósági 
eljárást. A szennyvíztároló bejelentés és engedély nélkül létesíthető. A szabályozás 
nyomán az eddigiektől is nehezebb nyomon követni a környezetet szennyező 
szennyvíz elhelyezést a csatornázatlan területen. 
 
Az Országgyűlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényt, mely a megvalósuló víziközmű-rendszerbe történő bekötést  
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– türelmi idővel – kötelezővé teszi, illetve az önkéntes teljesítés elmulasztása esetén a 
jegyző hatáskörébe utalja a kötelezés kiadását. A rendelkezés megkönnyíti az 
önkormányzat számára szennyvízprojekt keretében vállalt rákötési kötelezettség 
teljesítését.  
 
A már kiépült szennyvízcsatorna-hálózat esetén a talajterhelési díj mértékének 
drasztikus, a jelenlegi díj mintegy tízszeresére történő emelése kényszeríti ki a 
hálózatra történő rákötést. A 2012. február 1-jétől hatályos rendelkezés hatását az 
érintett lakosság 2013. év elején, a 2012. évi talajterhelési díj kivetésekor fogja 
közvetlenül érzékelni. Ezért az adóhatóság Ózd város honlapján és külön kiküldött 
értesítésben is felhívta az érintettek figyelmét a szigorításra. 
 

III. Környezeti tudat- és szemléletformálás 
 
A környezeti tudatosság növelése (elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés arányának 
növelése és az illegális hulladék elhelyezés mértékének csökkentése) érdekében 
folytatott PR tevékenységre továbbra is figyelmet kell fordítani (I/3. pont szerint).  
A felvilágosító, szemléletformáló tevékenység jellegéből adódóan várhatóan csak 
hosszabb távon jár érzékelhető eredménnyel.  
 
A rendezett, esztétikus környezet önmagában is tudatformáló tényezőként érvényesül. 
Ezért fontos, hogy a város virágosítása, a közterületek, zöldterületek rendezettségének 
növelése – melynek eredményeként az elmúlt években szép sikereket ért el az 
Önkormányzat a „Virágos Magyarországért” versenyben – tovább folytatódjon.  
 
Az Önkormányzat 2012-ben első alkalommal be fog kapcsolódni az „Európai 
Mobilitás Hét” programba. (A programok szeptember hónapban esedékesek.) A 
rendezvény egyik célja szintén a környezeti tudatformálás.  
 
Környezeti tudat- és szemléletformáló hatással bír azoknak a feladatoknak a teljesítése 
is, amelyek a szennyvízprogram megvalósításával járnak (lakossággal kapcsolattartás, 
tájékoztatás), továbbá az egyéb, Európai Uniós támogatással megvalósuló városi 
projektek kísérő rendezvényei is alkalmasak a tudat- és szemléletformálásra.  
 
IV. Zöldterület gazdálkodás 
 
A pályázati lehetőségeket kihasználva az Önkormányzat jelentős nagyságú területeken 
végzett erdőtelepítést a korábbi időszakban. Az erdősítésre alkalmatlan területeken, 
kopár domboldalakon ligetes beültetések történtek. Az elültetett csemeték, de a régebbi 
telepítésű erdők esetében is fontos a már meglévő érték védelme. A környékünkön 
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gyakran, elsősorban tavaszi időszakban jelentkező erdőtüzek megelőzése érdekében 
folytatni kell a tűzvédelmi szolgálat működtetését. Ezt előírja a levegő minőségének 
védelméről szóló 37/2005. (XII.22.) sz. önkormányzati rendeletben foglalt szabályozás 
is, mely szerint „14. §. Az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági terület, 
erdő, nádas vonatkozásában a terület vagyonkezelője száraz, tűzveszélyes időszakban 
– különösen március és április hónapban – folyamatos tűzvédelmi szolgálatot 
működtet, melynek feladata az elsődleges jelzés és beavatkozás”.  
A meglévő erdők, fásítások védelme, ezen területek arányának növelése azért is fontos, 
mivel a telepítések az erózió ellen is védelmet nyújtanak, így áttételesen a patakoknál 
folyamatosan gondot okozó feliszapolódás – és ilyen módon az árvizek – veszélyét is 
csökkentik. 
A tűzkárok elkerülését, mértékének csökkentését teszi lehetővé a Környezetvédelmi 
Intézkedési Tervben a tűzpászták kialakításához, karbantartásához biztosított 1.800 e 
Ft, valamint a kopár domboldalak ligetes telepítéseinek további gondozásához 
biztosított 200 e Ft. 
 
V. Kohászati tevékenységből visszamaradó környezeti károk 
 
A probléma kezelésére, a volt ipari felhasználású terület újrahasznosítására a 
megfelelő funkciók adása révén nyílhat leginkább lehetőség. A Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum (MaNDA) megvalósításában való részvételnek, illetve a 
kapcsolódó létesítmények Törzsgyár területén történő megvalósításának ezért 
környezetvédelmi szempontból is jelentős a hozadéka. 
 
VI. Levegőtisztaság-védelem 
 
Továbbra is indokolt a levegőszennyezettségi mérések eredményének figyelemmel 
kísérése, kapcsolattartás az illetékes környezetvédelmi hatósággal, különös tekintettel 
az ÓAM Kft. levegőszennyezésére.  
A különösen légszennyező (gumi, műanyag, stb.) hulladékok égetéséből származó 
eseti, lakossági eredetű levegőszennyezések megszüntetése – az azzal kapcsolatos 
kormányrendelet és önkormányzati rendelet előírásainak betartatása – során a 
Közterület Felügyeletnek van kiemelt feladata a felderítés, hatósági intézkedés 
megtétele és kezdeményezése terén.  
 
A közlekedésből származó porszennyezést a forgalmas útvonalak rendszeres 
takarításával – száraz, nyári időben lehetőség szerint locsolással – kell mérsékelni. Az 
allergén gyomnövények által okozott pollenszennyezést a területek rendszeres 
kaszálásával, karbantartásával kell elérni. Az önkormányzati tulajdonú területek 
kezelőjeként ebben a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek, illetve az 
ÓZDINVEST Kft-nek van feladata. Egyéb tulajdon esetén figyelemfelhívást követően 
hatósági intézkedést kell kezdeményeznie a Közterület Felügyeletnek 
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VII. Önkormányzati Környezetvédelmi Program 
 
Az Országgyűlés 96/2009. (XII. 09.) OGY határozatával elfogadott, a 2009-2014. 
közötti időszakra szóló harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban:  
 
Program) bevezetése – az első és a második Program rövid értékelését követően – a 
harmadik Program fő irányait az alábbiak szerint összegzi: 
 
„Jelen, harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2009-2014. közötti időszakra 
szól, de ennél hosszabb távra is kitekint. Az ország fenntartható fejlődési pályára való 
átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni. A környezeti szempontok és 
összefüggések megjelenítésével, a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel 
összehangolt, szükséges intézkedések meghatározásával rendszerbe foglalja a 
környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat. A tennivalóknak a társadalmi-
gazdasági munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi sajátosságokat és a különböző 
társadalmi igényeket, szempontokat is figyelembe vevő megfogalmazásával a 
korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció és a 
szubszidiaritás elvére.” 
 
Ahogyan arra jelen előterjesztés bevezető részében is utalás történt, az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata is esedékessé vált az új Program 
elfogadásával. A város fejlődése, az elmúlt időszakban elfogadott fejlesztési 
koncepciók és egyéb programok (IVS, Településfejlesztési koncepció, stb.) ugyancsak 
indokolják az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát és 
szükség szerinti módosítását. Az Önkormányzat 3.000 e Ft-ot biztosít a Program 
elkészítésére. 
 
A Környezetvédelmi Program készítésénél – a törvényi előírásokkal és a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal összhangban – kiemelt figyelmet kell fordítani a 
fenntartható fejlődéssel összefüggő szempontokra, az energiaracionalizálással, 
megújuló energia felhasználásával kapcsolatos helyi cselekvési lehetőségekre. 
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Összesítő 
a környezetvédelmi vonatkozású feladatokhoz a 2011. évi költségvetésben biztosított 

kiadási előirányzatokról 
 

                 Ft 
- Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, 

kapcsolódó feladatokra         5.000 e Ft 
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési     

Önkormányzati Társulás tagdíja      4.000 e Ft 
- Hulladékgazdálkodási Terv készítése 2010-2014. közötti  

időszakra (pénzmaradvány)       3.500 e Ft 
- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt 

területen monitoring kutak működtetése     1.200 e Ft 
- Szennyvízprogramhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal  

MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezet- 
központú irányítási rendszerének működtetése       400 e Ft 

-  Táblai és Kistótetői önkormányzati területen illegális  
hulladéklerakóval kapcsolatos hatósági kötelezés teljesítése   4.000 e Ft 

-  Belvízrendezési feladatok               87.385 e Ft 
-  Szennyvízberuházás                 77.690 e Ft 

-  Erdőtelepítési, fásítási projekt megvalósítása Ózd város  
Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken  20.097 e Ft 

Összesen: 203.272 e Ft 
 

 

 
 
 

-.-.- 
 
 
 
 
 

 



 147 

11.) napirend 
Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.  

2012. évi üzleti tervének jóváhagyására 
 

Vitális István elmondja, ez az előterjesztés már a gazdasági társaság átalakítása utáni 
állapotot mutatja. Az átvizsgálás igen nagy mértékben érintette a társaságot, hiszen 
kiszervezésre került az összes tevékenysége. Véleménye szerint az anyag egy igen 
komoly tartalommal megtöltött üzleti tervet tartalmaz, amely az év folyamán még 
többször fog módosulni, mert számtalan terv vár megoldásra. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság megtárgyalva az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. üzleti 
tervének elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2012. (IV.26.) határozata 
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Szolgáltató 

Nonprofit Kft. ezen határozat mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét 186 617 
e Ft tervezett összes bevétellel, és – 3 327 e Ft tervezett üzemi eredménnyel 
jóváhagyja. Felhívja az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 
szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. 
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
2. A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős 

változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a 58/2012. (IV. 26.) határozathoz 
 

 
2012. évi Üzleti Terv 

 
1. Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft alapadatai 

 
A szervezet jogelődje, a KOMSZOLG Kht., alapítási ideje 1996. szeptember 1. 
2005. április 1-jén történt átalakulás után, a KOMSZOLG Kht. jogutódjaként 
jött létre az ÓZDSZOLG Kht., amely 2009. június 25-től, a jogszabályi 
változások következtében Nonprofit Kft-vé alakult. 
Az NKft.100 %-os tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. Az ügyvezető 
irányítása mellett a működést háromfős felügyelő bizottság ellenőrzi. 

 A cég elnevezése: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 

Székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító tulajdonos: Ózd Város Önkormányzata (100 %) 
Jegyzett tőke: 57 000 eFt 
Törvényes képviselője: Kovács Gergely ügyvezető 

 
2. A Társaság rövid bemutatása: 

 
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft tevékenysége a Képviselő-testület 
döntése értelmében 2011-ben átszervezésre került. 
A városüzemeltetési- és sportlétesítmény kezelési feladatokat a Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) május 1-től, a lakásgazdálkodási 
feladatokat pedig az ÓZDINVEST Kft június 1-től vette át. 2011. május 23-án 
az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. az ÓZDSZOLG NKft-be történő 
beolvadással megszűnt. A fennálló kötelezettségek jogutód intézményként 
szervezetünket terhelte. 
A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata az alábbiakban megjelölt 
közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb 
arányú kihasználásával.  

 
3. A társaság tevékenysége:  

 
Főtevékenység: 
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  (közhasznú)  
 
Egyéb fontosabb tevékenységek: 
Erdészeti szolgáltatás  (közhasznú)  
Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve   
társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)  
M.n.s.  egyéb oktatás  (közhasznú)  
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Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése  
Egyéb, nem évelő növény termesztése 
Egyéb évelő növény termesztése  
Növényi szaporítóanyag termesztése 
Növénytermesztési szolgáltatás 
Betakarítást követő szolgáltatás 
Fakitermelés 
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  
Fűrészáru gyártás  
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
Fémszerkezet gyártása  
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása  
Fémfelület-kezelés  
Fémmegmunkálás 
Hulladék újrahasznosítása  
Épületépítési projekt szervezése  
Építési terület előkészítése  
Talajmintavétel, próbafúrás  
Villanyszerelés  
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Egyéb épületgépészeti szerelés 
Vakolás 
Épületasztalos-szerkezet szerelése  
Padló-, falburkolás  
Festés, üvegezés 
Egyéb befejező építés m.n.s. 
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme  
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem  
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
Honvédelem (közhasznú)  
Közbiztonság, közrend (közhasznú)  
M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  (közhasznú)  
Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra 
Üzletviteli tanácsadás 
Szállítás 
Fűtőanyag értékesítése  
 

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.  által végzendő közhasznú feladatok: 
- munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó 
szolgáltatások, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- természetvédelem, állatvédelem, 
-   környezetvédelem,  
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- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás, 

     - rehabilitációs foglalkoztatás, 
    - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  

 
4. A feladatellátással kapcsolatos főbb irányelvek 

 
Társaságunk célja, hogy a rendelkezésére bocsátott pénzügyi lehetőségek 
optimális kihasználásával, a meglévő szakemberei irányításával olyan szinten 
lássa el a rá bízott feladatokat, hogy a város lakosságának kulturált, élhető 
környezetet biztosítson. 
Erdőgazdálkodási feladataink ellátásában nagy segítséget jelent a TÁMOP 
5.1.1. pályázat keretében elnyert támogatás, ami lehetővé teszi az 
Önkormányzat tulajdonában lévő erdők gondozását. A pályázat keretében 
lebonyolításra kerülő képzések növelték a munkába bevonható hozzáértő 
személyek számát.  
A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézménnyel, mint partnerszervezettel együtt lehetőségünk nyílt 
újabb értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósítására. Az ÓZDSZOLG NKft 
2011. évben megkezdett „Leendő ültetvények területeinek előkészítése 100 ha-
n” projektjének folytatásaként „Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 ha-
n” címmel a VSI nyújtott be pályázatot sikeresen. Szervezetünk a pályázat 
megírásával valamint a projektmenedzseri feladatok ellátásával járul hozzá a 
projekt sikeres megvalósításához pénzügyi és szakmai területen egyaránt. Az 
említett program célja  a már részben előkészített, 100 ha nagyságú területen 
biomassza alapú energiaültetvény telepítése, gondozása, majd a talajmintavétel 
alapján meghatározott fajtájú dugvány ültetése.  
A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül „Vállalkozói telephely terület 
előkészítése” címmel szervezetünk azzal a céllal nyújtott be igényt pályázati 
forrásra, hogy Ózd város egy volt ipari területén - ahol egykor az oxigéngyár 
működött - a jövőben befektetni kívánó vállalkozásokat tudjunk fogadni. Bár ez 
a hely a város egyik frekventált területe, jelenlegi állapota miatt piaci ára jóval 
alacsonyabb a tényleges értékéhez képest. A pályázat célja a meglévő épületek 
körüli területek rendbetétele oly módon, hogy az a befektetők számára vonzóvá 
váljon. 
A szociális földprogram keretében 21 fő - közfoglalkoztatás keretén belül 
történő -  foglalkoztatása mellett célunk: gazdálkodás beindítása, szociálisan 
hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia-
teremtés esélyének növelése. Emellett a háztartás, mint szociális és gazdasági 
egység jövedelemszerző képességének elősegítése, személyek gazdasági 
aktivizálása, gondozatlan területek művelésbe való bevonása. Az előzetes 
terveinkben szereplő 15 főről 21 főre nyílt lehetőségünk felemelni a 
foglalkoztatottak létszámát, amely létszámemelés mindenképpen indokolt volt, 
hiszen a terület nagysága alkalmas arra, hogy 6 fővel magasabb létszámot 
foglalkoztasson, ez javít a munkanélküliségi mutatón, újabb családoknak 
biztosít megélhetést.  



 151 

A projektek alapvető célja az alulképzett és egyéb okok miatt halmozottan 
hátrányos helyzetű lakosságcsoportok, közöttük a romák munkalehetőségeinek 
javítása, motivációjának és az elhelyezkedési lehetőségeiknek növelése, illetve 
a munka világából hosszan kirekesztődött, a munkától elszokott személyek 
foglalkoztatása, kiegészítve motivációs, integrációs, képzési elemekkel.  A 
projektek másik fontos célja, hogy a foglalkoztatottak munkájukkal feljavítsák, 
ápolják és megóvják a város közigazgatási területén lévő önkormányzati 
tulajdonú erdők, fásított részek leromlott állagát, illetve biológiai-ökológiai 
védősávokat, parkokat, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken pedig 
értékteremtő munkával erdőket, parkerdőket telepítsenek. További célunk az 
erdőtelepítésen, erdőgondozáson belül, alkalmas területeken részben direkt 
energiaerdők telepítésével, a rövid beérési (2-3 év) idő figyelembevételével a 
kitermelt faanyagok értékesítése, valamint az önkormányzati tulajdonú 
intézményekben a fűtési energia előállítás racionalizálásaként biomassza, 
faapríték tüzelésű kazánokban történő hasznosítása. A projektek környezeti 
fenntarthatósághoz és esélyegyenlőséghez való hozzájárulása kiemelkedő, 
mivel egyrészt a hátrányos helyzetű munkavállalók száma magas lesz az 
alkalmazottak között, másrészt az elvégzett munka a környezet 
fenntarthatóságát szolgálja. 
A kazánprogram keretén belül 2011. évben részesült szervezetünk vissza nem 
térítendő támogatásban. A program megvalósítása 2012. évben realizálódott. 2 
db kazánt szereztünk be, 2 db aprítéktároló helyiséget alakítottunk ki a 
Sajóvárkonyi ÁMK fűtésrásegítéséhez, valamint 1 db aprítógépet vásároltunk. 
A számviteli előírásoknak megfelelően eredménytervünkben a 2012. évben 
leírásra kerülő értékcsökkenés összegét, időarányos árbevételt (időbeli 
elhatárolás feloldása) szerepeltetjük. 
A Város- és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézménynek 2011. évben már 
értékesítésre kerültek az átadott feladatok elvégzéséhez szükséges, 
elidegeníthető eszközök. 2012. évben tervezzük az intézmény feladatellátásához 
elengedhetetlenül szükséges szervezetünk által elidegeníthető további eszközök 
értékesítését az intézmény részére. Az ÓZDSZOLG NKft által korábban 
pályázati forrásból beszerzett, illetve egyéb okból el nem idegeníthető tárgyi 
eszközöket 2012. évben továbbra is bérleti szerződés alapján kívánjuk a VSI 
rendelkezésére bocsátani. 
A szervezet jelenlegi üzleti tervében újabb vállalkozási tevékenység ellátását 
fogalmazza meg. A tulajdonos Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének határozata értelmében Ózd Város Önkormányzata meg kívánja 
teremteni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában 
lévő ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft feladatellátása körében a 
lakásfenntartási támogatás keretében a tűzifát biztosítsa a szociálisan rászoruló 
lakosság részére. 
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5. SWOT elemzés  
 

ERŐSSÉGEK 
23. A szervezet ismertsége a környéken jó 
24. Kimagaslóan jó a kapcsolatrendszer 
25. Megfelelő tőkeerő 
26. Megfelelő infrastruktúra 
27. Megfelelő szakmai hozzáértés, kiváló 

szervezési készség 
28. Az értékesítendő áruk egy része nem 

igényel pótlólagos beruházást 
29. Biomassza alapanyag (energia-

ültetvény) termesztése saját területen 
30. A tüzelősegély biztosítása keretében a 

kereslet biztosított 

GYENGESÉGEK 
(4) A megcélzott új tevékenység a 

szervezet számára új, nem 
rendelkezik személyes 
tapasztalattal 

(5) A tüzép árui iránt támasztott 
tényleges igény az Ózd Város 
Önkormányzata eddigi 
tapasztalati adatai alapján 
tervezhető 

 

LEHETŐSÉGEK 
g) Közfoglalkoztatás keretén belül 

biztosítható a személyi feltételek 
egy része 

h) Közfoglalkoztatás keretében még 
több értékteremtő feladatellátás  

i) Munkánkkal az Önkormányzat által 
lehívható földalapú támogatás 
minél nagyobb mértékű 
igénybevételi lehetőségének 
elősegítése 

j) Még több pályázati lehetőség 
kihasználása, illetve projekt-
menedzserként történő megjelenés  

 

VESZÉLYEK 
31. Tervezettnél alacsonyabb összegű 

tüzelősegély igénybevétele és 
biztosítása 

32. Lakásfenntartási támogatás 
biztosítás feltételeinek 
megváltozása 
 
 

 
6. Bevételek és kiadások részletezése 
 

A pénzügyi tervnél az alábbi bevételekkel számoltunk: 
Önkormányzati működési támogatás: 

Központi irányítási feladatok ellátására    4 481 e Ft 
Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosításához 
szállítójármű beszerzésére 

 
6 350 e Ft 

Közfoglalkoztatott bérjárulék STARTMUNKA-ból 
nem finanszírozott rész (1,5 % szakképzési 
hozzájárulás) 

 
219 e Ft 

Közfoglalkoztatás támogatása 20 865 e Ft 
Pályázati projektek 

Wekerle Sándor Alapkezelő (2012.évre áthúzódó) 2 800 e Ft 
TÁMOP 5.1.1. Erdősítési program 80 133 e Ft 
Kazánprogram (2011. évi program) 10 800 e Ft 
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Saját bevétel 
 

 
 
 
 
 
  Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása          48 239 e Ft 
 
 A pénzügyi tervnél az alábbi kiadásokkal számoltunk: 

Kiadásaink túlnyomó része a 
megvalósításra kerülő projektekhez 
kapcsolódnak, amelyek finanszírozásához 
pályázati forrásból biztosított a fedezet. 

 
 
 

114 817 e Ft 
Központi irányítás tevékenységével 
kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások 
személyi jellegű kiadások 

 
8 865 e Ft 

16 625 e Ft 
Tüzelőutalvány beváltási lehetőség 
biztosítása 

52 667 e Ft 

A tervezett üzemi tevékenység eredményének melléklet szerinti levezetéséhez az 
alábbi kiegészítést tesszük: 

  
A VSI-nek értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti 
értékének kivezetése -  8 043 e Ft 
2012. évben elszámolt értékcsökkenés összege  -  6 796 e Ft 
Fejlesztési célú támogatás időbeli elhatárolás feloldása 
az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg 
alapján 3 640 e Ft 

Tüzelőutalvány beváltás eredménye 7 872 e Ft 
összesen  -         3 327 e Ft 

 
2012. évre vonatkozó eredménytervet és pénzügyi tervet az 1. és a 2. melléklet 
tartalmazza. A 3. mellékletben szerepel a tüzelőutalvány-beváltás eredményterve. 
 
7. Vállalkozási tevékenységnél alkalmazott árképzési elv  
 

A vállalkozási tevékenységeinknél a költségelvű árképzést alkalmazzuk, a 
felmerülő költségeinkből vezetjük le az értékesítési árat, ugyanakkor az árak 
kialakításánál figyelemmel kell lennünk a potenciális vásárlók keresletigényeire 
is. 

 
8. Foglalkoztatás, bérpolitika 
 

TÁMOP erdősítéses program:  

Projektmenedzseri díj (VSI STARTMUNKA 

program - Fásszárú energiaültetvények tel. 100 ha-n) 

 

4 950 e Ft 

Tárgyi eszközök értékesítése 10 600 e Ft 

Tárgyi eszközök, gépkocsik bérleti díja 3 240 e Ft 
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(Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei 
keretében „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” elnevezéssel, 
TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019. számú program) Foglalkoztatottak száma: 
célcsoport 30 fő, projektmenedzsment: 5 fő, mentor: 3 fő, a későbbiekben újabb 
30 fővel kívánjuk a célcsoport létszámát bővíteni illetve 3 fővel a mentorok 
létszámát, a program befejezésének ideje: 2012.09.30. 
 

 STARTMUNKA program (vállalkozói telephely terület előkészítése): 
Foglalkoztatottak száma: 23 fő, a program befejezésének ideje: 2012.05.31. 
 
Szociális földprogram: 
Foglalkoztatottak száma: 21 fő, a program befejezésének ideje: 2012.06.30. 
 
Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása (tüzép működtetése): 
Foglalkoztatottak száma: 5 fő (11-12.hóban + 1 fő sofőr) a feladatellátás 
kezdése: 2012.09.01. 
 
Központi irányítás és vállalkozási tevékenység: 
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-ben felmerülő – a fenti projektekből, 
vállalkozási tevékenységekből nem finanszírozott – személyi jellegű kiadások: 

- ügyvezető bére és járuléka, 
- pályázati manager bére és járuléka, 
- gazdasági vezető bére és járuléka, (TÁMOP befejezését  

követően) 
- anyagbeszerző és raktáros bére és járuléka, 
- Felügyelő Bizottság tiszteletdíja és járuléka, 
- eseti megbízási díjak és járulékai. 

9. Összegzés 
Az ÓZDSZOLG NKft. 2012. évi Üzleti terve tartalmazza a várható bevételeket 
és kiadásokat, az ebből adódó várható eredményt. A tervezésnél törekedtünk a 
költséghatékony gazdálkodásra. 
Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek 
fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, 
valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását 
megőrizzük, a szállítói tartozásokat határidőre teljesítsük.  
Szervezetünk a továbbiakban is törekszik arra, hogy a nonprofit társasági 
jellegre való tekintettel az elérhető pályázati lehetőségeket a jövőben is 
kihasználja. 
Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a 
módosításra javaslatot teszünk. 
 

Ózd, 2012. április 9. 
        Kovács Gergely 
           ügyvezető 
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-.-.- 
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12.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ÉMOP-4.3.1/A-11 

kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések meghozataláról szóló 9/2012.(II.16.) határozat 

módosítására 
 

Fazekas Zoltán megjegyzi, az előterjesztés csökkentett önerőt fogalmaz meg.  
 
Vitális István hozzáteszi, egy olyan önerő csökkentésről van szó, amely egy korábbi 
határozatban megfogalmazottak alapján legfeljebb 16 M Ft lehetett, a mostani tervek 
és költségszámítások ismeretében azonban elég az előkészítés költségeként a 
határozatban 5,5 M Ft-ot szerepeltetni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja az elfogadását.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alább határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2012. (IV. 26.) határozata 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ÉMOP-4.3.1/A-11 

kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések meghozataláról szóló 9/2012.(II.16.) határozat 

módosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.)   A Képviselő-testület a 9/2012. (II.16.) határozata 2.) pontját hatályon kívül 

helyezi. 
 
2.) A Képviselő-testület a 9/2012. (II.16.) határozat 3.) pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

„3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervezési feladatok elkészítésére 
legfeljebb 5,5 M Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére, amennyiben a 
pályázat támogatásban nem részesül.” 

 
3.) A 9/2012.(II.16.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

hatályukban változatlanul fennmaradnak. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
13.) napirend 

Javaslat az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására az Újváros 
téri orvosi rendelő épületének felújításához 

 
Fazekas Zoltán tájékoztatást ad arról, hogy a pályázat kapcsolódik a 
városrehabilitációs pályázathoz.  
 
Vitális István megjegyzi, az elkészült tervezői tételes költségvetés alapján a rendelő 
épület felújításának bekerülési összege nem 36 M Ft, hanem 35.991.209,- Ft, melyhez 
önerő nem szükséges. A pályázat nyertessége esetén megvalósul a rendelő belső 
akadálymentesítése, fűtési rendszer korszerűsítése, fűtőtestek cseréje, gyermekorvosi 
rendelőhöz négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség kialakítása, világítás 
korszerűsítése, belső falfelületek komplett javítása, festése. Hozzáteszi, ezzel a 
felújítással a lakosság komfort érzete mindenképpen javulni fog. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság nagy örömmel 
fogadta az előterjesztést, hiszen 2 felnőtt, 2 gyermek és védőnői szolgálatot ellátó 
egység fog megújulni, mely eddig áldatlan körülmények között fogadta a betegeket. 
Évtizedes igény valósulhat meg a pályázat nyertessége esetén. Felhívja a figyelmet 
arra is, hogy szép lassan az összes alapellátást nyújtó intézmény felújítására is sor 
kerülhet, hiszen a városvezetés nagyon komolyan veszi az ilyen jellegű pályázatokat. 
A bizottság ennek ismeretében egyhangúlag támogatja az elfogadását.  
 
dr. Mészáros Miklós, mint a terület képviselője, és mint háziorvos örömmel vette a 
pályázatot, hiszen az épületre 28 éve nem költöttek. Jelenleg már nagyon sok 
problémával küszködnek, többek közt a nyílászárókkal, bejárati ajtókkal is. A területen 
12-14 ezer ember nevében köszöni az önkormányzat hozzáállását, segítségét. Bízik 
benne, hogy 2013. májusára már egy felújított rendelőben tudják majd a betegeket 
fogadni.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2012. (IV.26.) határozata 

az Újváros téri orvosi rendelő épületének felújításához  
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
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1. Ózd Város Önkormányzata az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján 
önkormányzati felzárkóztatási támogatásra pályázatot nyújt be az Újváros téri 
orvosi rendelő épületének felújítására. 

2. A felújítás összköltsége, egyben a támogatási igény bruttó összege 35.991.209,- 
Ft, melyhez önkormányzati önerő biztosítása nem szükséges. 

3.  A támogatás felhasználásának határideje 2013. június 30. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok, valamint a pályázat 
kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: 
-  Pályázat beadásával kapcsolatos dokumentumok összeállításáért: PH Szociális és 

Egészségügyi Osztály vezetője  
- A pályázat benyújtásáért:  PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: 2012.05.02, illetve a szerződéskötésre értelemszerűen 

-.-.- 
 

A Képviselő-testület a 14. és 15. napirendi pontokat zárt ülésen keretében tárgyalja. 
 

16.) napirend 
Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 

évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
 

Vitális István elmondja, egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat 
be igényt, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az 
önkormányzat működőképességét veszélyezteti. Ebben az évben az önkormányzat 
költségvetési rendeletét 202,129 M Ft-összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
Bízik benne, hogy a lehető legnagyobb támogatást fogják majd elnyerni és így 
csökkenteni tudják a forráshiányt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2012. (IV.26.) határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és ennek alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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     1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő     önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
   2.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti  törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén    1 000 fő 

feletti. 
II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. 

évben ilyen jogcímen 1 125 000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 202.129 ezer forint   

összegű  működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra   

kötelezett. 
                 Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50. §  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok  követelményeinek megfelel. 

 
Felelős: Pályázat benyújtásáért Fürjes Pál polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 
 

17.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Vitális István közli, a kiküldött anyaghoz képest a saját képviselői keretekben 
módosítások történtek, amelyeket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalt és 
egyhangúlag elfogadásra javasolt.   
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2012.(IV.26.) 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 tartalékból, 
lakóterületi céltartalékból, valamint kulturális feladatokra jóváhagyott előirányzatból 
történő támogatását.  
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 József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítvány 

- általános tartalékból                                                 25.000 Ft 
- kulturális feladatok előirányzatából                         20.000 Ft 

 
Lakóterületi céltartalékból (9. választókerület): 

Ózdi „Kerisek” Alapítvány             50.000 Ft 
József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítványa       50.000 Ft 
Gyermekeinkért 2001 Alapítvány                            30.000 Ft 
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány             30.000 Ft 
Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány                      30.000 Ft  
Vidám Sziget Alapítvány             30.000 Ft 

 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
18.) napirend 

Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 
 2012. évi támogatására 

 
Turiné Orosz Margit elmondja, az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 4,5 M Ft 
pénzügyi támogatást nyújt az alapítványoknak, civil szerveződéseknek. A támogatások 
elnyerésére pályázat lett kiírva, amelynek célja a civil társadalom megerősödésének, 
fejlődésének, a szervezetek társadalmi szerepvállalásának az elősegítése. Célja továbbá 
az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás 
előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A 
támogatás odaítélésénél fontos szerepet játszott, hogy az adott pályázó szervezet 
mennyire aktív, mennyire érzékelhető a város közösségi életében való szerepvállalása, 
milyen és milyen mértékű társadalmi réteget szólít meg, a megfogalmazott cél 
mennyire értékteremtő jellegű, illetve a pályázó mennyi önrészt vállalt be a projekt 
megvalósítása érdekében. A pályázati felhívás alapján a támogatás egyszeri, vissza 
nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet a pályázó 2013. március 31-ig működéshez, 
illetve ahhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzéséhez használhat fel. A 
támogatottakkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a 
pénzügyi felhasználás és elszámolás módját is. A pályázatban meghirdetett benyújtási 
határidőig 70 szervezet nyújtott be pályázatot, amelyek – átvizsgálás után – 
megfeleltek az alapvető formai követelményeknek. Megköszöni a Művelődési, 
Oktatási és Sport Osztálynak, azon belül Szaka Attilának a segítséget a pályázatok 
lebonyolításában. Majd kéri a testületet, hogy támogassa az előterjesztést.  
 
Vitális István hozzáteszi, pénzügyi szempontból fontos dolognak tartja, hogy a 
korábbi évekhez képest nem csökkent a keret összege. Fontos továbbá felhívni a civil 
szervezetek figyelmét arra, hogy amennyiben nem számolnak el pontosan a kapott 
összeggel, illetve nem tesznek eleget a támogatási szerződésben foglaltaknak, a 
támogatást nem fogják megkapni. A felhívás célja elsősorban az, hogy vegyék 
komolyan a pénzügyi elszámolásokat ezzel is segítve az önkormányzat munkáját, 
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hiszen a felügyelő szervek miatt nagyon fontos a pontos és korrekt számlákkal történő 
alátámasztás. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést együtt tárgyalta a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal, amelyen a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság pedig 1 
tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Obbágy Csaba megjegyzi, nagyon fontosnak tartják a nemzeti kapcsolatok, egyházak, 
sport, kulturális szervezetek támogatását, illetve a képviselők támogatásai is azt jelzik, 
hogy az önkormányzat mennyire elkötelezett a civil társadalom iránt. Megjegyzi, a 
sport egyesületeknél már bevett szokás, hogy a támogatott összeggel következő év 
március 31-ig kell elszámolni, ezt a határidőt javasolja a civil szervezeteknél is. 
Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy az életbe lépő új törvények szerint módosult a 
civil társadalom fogalma, így bírósági bejegyzés nélkül is működhetnek szervezetek. 
Szigorúbb eljárás viszont, hogy az előző évi beszámolót a bíróságnál is letétbe kell 
helyezni. Ebben az évben a feladóvevény bemutatása is elfogadható. Az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalva az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
dr. Bélteczki János közli, az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, amelyet egyhangúlag támogat.   
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2012. (IV. 26.) határozata 

alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések  
2012. évi támogatásról 

 
Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2012. évi 
támogatását a határozat  1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős  az összegek folyósításáért:  Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő:  2012. december 31. 
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Ssz. Típus Pályázó szervezet Képviselő Pályázat címe 
Megpályázott 

összeg Támogatási 
összeg (2012) 

Előző évi 
elnyert 

összeg (2011) 

EGYÉB 

1 egyéb 
Európai Borlovagrend 
Magyarországi Konzulátus – Ózdi 
Lovagi Szék 

Vincze Tamás A bor és gasztronómia kultúra 
ápolása Ózdon 120 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 

2 egyéb Kíváncsi Fáncsi Közhasznú 
Alapítvány Tóthné Nagy Enikő KFKA működése 368 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

3 egyéb Mentők a mentésért Dovala Attila Navigációs eszközök vásárlása 96 000 Ft 40 000 Ft 50 000 Ft 

4 egyéb Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti 
Köre Benyhe László 

Az ipari örökségvédelem 
tevékeny-ségéhez 
forráslehetőségek megsz. 

125 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 

ÉRDEKKÉPVISELETI 

5 érdekképvis. HEROSZ Ózdi Szervezete Fazekas Ildikó 
Pályázat a befogadó állomás 
kiépítéséért és az 
ivartalanításáért 

87 000 Ft 30 000 Ft 25 000 Ft 

6 érdekképvis. 
Magyar Vöröskereszt BAZ megyei 
Szervezete – Ózd területi 
szervezet 

Barta Gáborné Ózd Városi rendezvények 250 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 

7 érdekképvis. Mozgáskorlátozottak Ózd Városi 
Egyesülete Kozma Sándor 

Egyesületi tapasztalatcsere, 
múzeumlátogatás, 
gyógyfürdőzés 

227 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 

8 érdekképvis. Ózdi Szívbetegek Egyesülete Szabó Antalné Előadások, ünnepek, szabadidős 
programok, kirándulás szerv. 100 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 

9 érdekképvis. 
Rákbetegek Országos Szövetsége 
– Rákbetegek Egymásért 108. 
Klub 

Ivák Zoltánné Csoportos színházlátogatás 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

10 érdekképvis. SINOSZ Ózdi Helyi Szervezete Dr. Kisida Tamás Siketek világnapja 2012 80 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

1. melléklet a 65/2012 (IV.26.) határozathoz 
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HOBBI 

11 hobbi 3249. sz. Béketelepi Bélyeggyűjtő 
Kör Rási Zoltán A BTBK bélyegkiállító rendsz.-

nek felújítása, bély.bem. szerv. 70 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

12 hobbi Aranygyűszű Díszítőművészeti 
Szakkör Lukácsy Lászlóné Tűvel és cérnával a népi 

hímzéskultúránkért 92 500 Ft 70 000 Ft 75 000 Ft 

13 hobbi Easy Wanderers Motoros Baráti 
Kör Rác László VII. nemzetközi meghívásos 

motoros baráti találkozó 100 000 Ft 40 000 Ft 35 000 Ft 

14 hobbi ÓMI Modellező köre Számadó István ÓMI Modellező Kör működési 
támogatása 100 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

15 hobbi ÓMI Természetbarátok Köre Wenzel Péter Gyalogtúrák az Ó-Bükk útjain – 
2012 100 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

16 hobbi Ózdi Rejtvényfejtők Klubja Derencsényi Béla V. Ózd Kupa Országos 
rejtvényfejtő Verseny 256 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

17 hobbi V-116. sz. Galambtenyésztő 
Egyesület Ózd Tuza Lajos ÉM-i Nemzetközi galamb- és 

kisállat kiállítás 55 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 

IFJÚSÁGI 

18 ifjúsági Ózdi Ifjúságért Egyesület Szaka Attila Edző- és gyermektábor úszó és 
vízimádó gyerekeknek 120 000 Ft 120 000 Ft 100 000 Ft 

19 ifjúsági Ózdi Úszósport Javára Alapítvány Kriskovics Ákos Egységes szabadidő eltöltése az 
uszodán kívül 2012-ben. 80 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 

ISKOLAI 

20 iskolai Bolyky Tamás Általános Iskola 
Diákjaiért Alapítvány Döbör Attila Bolykysok a FILI 30. 

születésnapján 80 000 Ft 70 000 Ft 210 000 Ft 

21 iskolai Gyermekeinkért 2001 Alapítvány Szentandrássy 
Béla I. Ózdi Katolikus Diáknapok 80 000 Ft 70 000 Ft 30 000 Ft 

22 iskolai Ózd-Táblai Általános Iskoláért 
Alapítvány Vas István Túl az óperencián 80 000 Ft 70 000 Ft 60 000 Ft 

23 iskolai Ózdi „Kerisek” Alapítvány Dr. Benkőné Fehér 
Éva 

Pályázat közhasznú tevékenység 
támogatására 150 000 Ft 70 000 Ft 110 000 Ft 



 167 

24 iskolai Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány Gardáné Forray 
Henriette 

SNI tanulók sportolásának 
támogatása, intézményi 
működés 

100 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 

25 iskolai Ózdi Újváros Téri Általános 
Iskoláért Alapítvány Antal István Gyermekhét az Újtéren 100 000 Ft 70 000 Ft 60 000 Ft 

26 iskolai Ózdi Vasvár Úti Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítvány 

Gáspárné Pataki 
Mariann Idegen nyelvi hét 90 000 Ft 70 000 Ft 150 000 Ft 

27 iskolai SÁMK Fejlesztéséért Alapítvány Váradi Gabriella XVII. Sajóvárkonyi Napok 
Sportrendezvényei 100 000 Ft 70 000 Ft 60 000 Ft 

KULTURÁLIS 

28 kulturális AME Kultúrhíd Egyesület Bárdos Péter Családi alkotónap Ózdon 100 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 

29 kulturális Bárka Színpad és Műhely 
Kulturális Egyesület Tompa Zoltán BSZM közösségi programjainak, 

működésének támogatása 4 100 000 Ft 150 000 Ft 710 000 Ft 

30 kulturális Érezd a ritmust egyesület Zsámbokiné Vadas 
Szilvia 

Ózdi Pöttöm Bolygók tánccsoport 
versenye 523 200 Ft 40 000 Ft 0 Ft 

31 kulturális Hagyományőrző művészeti 
csoport (Szarkaláb, Ózdi Szívek) 

Kedvesné Begala 
Mária 

Részvétel kulturális 
rendezvényen 160 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 

32 kulturális Kék Sirály Zenei Közhasznú 
Egyesület Berki Lajos Zenei kulturális rendezvény 50 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

33 kulturális Lajos Árpád Honismereti Kör Döbör Istvánné 
LÁHK fennállásának 50. 
évfordulójára rendezett 
emlékülés 

399 781 Ft 80 000 Ft 70 000 Ft 

34 kulturális Mediátorok Ózd Régiós 
Szocioszerviz Egyesülete Kónya Béla Közhasznú tevékenység 

támogatása 30 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft 

35 kulturális ÓMI Zenés Színháza Béri László Az ÓMI Zenés Színház Anconai 
szerelmesek c. előadása 148 000 Ft 120 000 Ft 100 000 Ft 

36 kulturális Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Fazekas Zoltán Támogatási kérelem - „működés” 1 100 000 Ft 800 000 Ft 830 000 Ft 

37 kulturális Ózdi Arvisura Társaság Erdei Ibolya Tűzmedve 920 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 
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38 kulturális Ózdi Gyöngyvirág 
Néptáncegyesület Győrffi Katalin Népi hangszerek beszerzése 100 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

39 kulturális Ózdi Néptánc Egyesület Kergyi Lászlóné ÓNE 2012. évi működésének 
támogatási kérelme 600 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 

40 kulturális Ózdi Olvasóért Alapítvány Zsolnay Piroska A mi kis történelmünk  - 5 éves 
az ÓMI – Folyosó tárlat rendezés 100 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 

41 kulturális Ózdi Városi Vegyeskar Nagy Károlyné 
Dobó Katalin 

Az ÓVVK Felvidéki-Magyar 
Kórustalálkozója 280 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

42 kulturális Régi Zene Ózdi Alapítvány Kovács László 
A régizene széleskörű 
terjesztése városunkban és 
országszerte 

99 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 

43 kulturális Tehetséges Fiatalokért Zenei 
Egyesület Oláh Kálmán Tehetséges fiatalokért zenei 

pályázat 80 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 

NYUGDÍJAS 

44 nyugdíjas Aranysziget Alapítvány Gál Katalin Készségek és képességek 90 000 Ft 20 000 Ft 100 000 Ft 

45 nyugdíjas Finomhengermű Munkás Kft. - 
Nyugdíjas Klub Németh Ferenc Támogatás igénylése a FHM. 

Kft. rendezvényeihez. 60 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

46 nyugdíjas Nyugdíjas pedagógusok Klubja Kovács Tiborné „Derűs hosszú élet” 25 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

47 nyugdíjas Ózdi Nyugdíjas Klub Bellér László 
Andrásné 

VI. Országos Nyugdíjas 
Sportnapok megrendezése 
Ózdon 

188 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 

48 nyugdíjas Somsályi Lakótelepi Nyugdíjasok 
Klubja Acsay László Hatvan fölött is van élet 128 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

49 nyugdíjas Susai Nyugdíjas Klub Anda Antal Működés és rendezvények 40 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

50 nyugdíjas Szentsimoni Nyugdíjas Klub Kovács Béla Hasznos időtöltés 95 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

51 nyugdíjas Uraji Női Nyugdíjas Klub Dobos Istvánné Éves rendezvények, jubileumi 
ünnepség 100 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 
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52 nyugdíjas Uraji Nyugdíjas Klub Wittchen Károly 
A klub működésének, a tervezett 
programok anyagi felt. 
biztosítása 

80 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

ÓVODAI 

53 óvodai Csupa Fény Alapítvány Tóth Lászlóné 
Biztonságos, esztétikus 
környezet kialakítása 
rendezvényeinkre 

100 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

54 óvodai Derűs Gyermekkor Óvodai 
Alapítvány Balázs Istvánné Családi egészség és sportnap az 

óvodában 145 000 Ft 50 000 Ft 45 000 Ft 

55 óvodai Gyermekeink Mosolyáért 
Alapítvány Kisbellér Klára Gyermekmosoly játszóház 95 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

56 óvodai Kék Óvoda – Színes Világ 
Alapítvány Kotlóczki Mihályné Terápiás fejlesztőszoba 

kialakítása 864 000 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft 

57 óvodai Ózd, Árpád vezér úti Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány 

Kirchknopf 
Andrásné 

Zöld óvoda, egészséges 
gyermek 80 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 

58 óvodai Összefogás az Ózdi Nemzetőr Úti 
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Spander Józsefné Családi gyermeknap a Nemzetőr 

úti Óvodában 100 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 

59 óvodai Vidám Sziget Alapítvány Vitálisné Jakab 
Erzsébet 

„Szivárvány Napok” Együtt a 
gyermekekért óvoda és család. 75 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 

TERÜLETI 

60 területi Aktív Zóna Alapítvány Márkus Lajosné Virágos lakókörnyezet, vidám 
játszótér 290 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft 

61 területi Alapítvány Szentsimon 
Fejlesztésére Kovács Béla Szentsimon emlékeinek 

megőrzéséért 157 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 

62 területi Bolyokvasvári Polgári Kör 
Egyesület Bolyky Gábor Pál Bolyok városrész kulturális 

életének színesítése, hagy. ápol. 95 000 Ft 75 000 Ft 80 000 Ft 

63 területi Ózdi Velence Egyesület Horváth Lajos Az élhetőbb velencéért 72 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

64 területi Sajóvárkony Fejlesztéséért 
Alapítvány Ipacs Attiláné Sajóvárkony fejlesztése 150 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 
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65 területi Szentsimonért Egyesület Füle József Szentsimon közösségi életéért 235 000 Ft 200 000 Ft 80 000 Ft 

66 területi Tábla fejlesztéséért Alapítvány Máté László A TFA programjainak 
megvalósítása 530 000 Ft 80 000 Ft 160 000 Ft 

67 területi Táblai Borbarátok Klubja Medve József Táblai borverseny 70 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 

68 területi Táblai Női Klub Begezi Tiborné Bográcsfőző verseny, Debreceni 
kirándulás 60 000 Ft 50 000 Ft 45 000 Ft 

69 területi Újra Ózdért Közhasznú Egyesület Telky János Az ÚÓKE 2012. évi civil 
támogatására 95 000 Ft 30 000 Ft 0 Ft 

70 területi Van Helyed a Közös Jövőnkért 
Alapítvány Horváth Krisztina Közösségi- fürdőház működtetés 280 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 

ÖSSZESEN 16 195 481 Ft 4 500 000 Ft   



 171 

 
19.) napirend 

Javaslat határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus 
Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából 

 
Vitális István elmondja, a Római Katolikus Egyházzal 20 éves bérleti szerződést kíván 
kötni az önkormányzat, mert - reményeik szerint – pályázat keretében a sajóvárkonyi 
rendelőt is szeretnék korszerűsíteni. A tervezés során felmerült, hogy az éppen aktuális 
jogszabályoknak a pályázat akkor tud csak megfelelni, ha a könyvtár elkerül. Ezen 
igény teljesítésére a mostani előterjesztés az iskola épületével szorosan összefüggő, 
egyház által birtokolt helyiség lenne alkalmas, amelynek felújítási költsége 5 M Ft. Ezt 
az összeget az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében erre a célra már 
elkülönítette. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az anyagot és 
egyhangúlag támogatja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szintén tárgyalta az 
anyagot, amelyet egyhangúlag támogat. Megjegyzi, területi képviselőként nagyon örül, 
hogy így sikerül egy régi épületet megmenteni.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a napirendről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2012. (IV.26.) határozata 

határozott idejű bérleti szerződés megkötéséről a  
Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzata 20 év időtartamra szóló bérleti szerződést köt a Római 

Katolikus Egyház 1/1 tulajdonában lévő, Ózd, Mekcsey István út 211. szám alatti, 
4287 hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan a Sajóvárkonyi ÁMK könyvtárának 
kialakítása céljából. 

 
2.)  A bérbeadó Római Katolikus Egyház az ingatlan 20 éves időtartamú bérletének 

díjaként az ingatlanon végzett, 5 mFt értékben meghatározott, általa jóváhagyott 
beruházásokat elfogadja, azokat a bérleti díjjal azonos értékűnek ismeri el, így a 
Bérlővel, Ózd Város Önkormányzatával szemben bérleti díj jogcímén további 
követelést nem támaszt. 

 
3.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Felelős: 
-  A szerződés elkészítéséért:  PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 
-  Dokumentum aláírásáért: Polgármester 
 
Határidő: 2012. május 31. 

 
20.) napirend 

Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére 
 
Fürjes Pál hozzászólásában előadja, a Vízmű kérésére áttekintésre került a társaság 
pénzügyi helyzete. A likviditási gondot egyrészt az ÉRV Zrt-től vásárolt víz árának 
17%-os emelkedése, valamint az ÁFA 25%-ról 27%-ra történő módosítása - melynek 
következtében 5,7 M Ft-os többletköltség jelentkezett -, másrészt a strand 
üzemeltetésére kapott támogatás elmaradása okozta. A lakossági vásárolt és 
szolgáltatott víz állami támogatására vonatkozó pályázatot az önkormányzat 62 M Ft 
összegben benyújtotta, de a támogatás elbírálása 2012. június 8-ig várható, amelynek 
kiutalása csak augusztusra tehető. Ennek ismeretében a folyamatos működéshez 
szükségessé vált, hogy a Vízmű Kft-nek - a saját főszámla hitelén kívül - tagi kölcsönt 
nyújtson az önkormányzat. Elmondja továbbá, hogy a sávos víznek – mivel a lakosság 
részére egységesen történik az átvétel - szeptember végéig drágábban  történik az 
átvétele, október-december között pedig olcsóbb lesz, ezt azonban a Vízműnek meg 
kell előlegezni. Az állami támogatás utalása után a kölcsön az önkormányzat részére 
jóváírásra kerül.    
 
Vitális István hozzáteszi, a 30 M Ft utalása nem azonnal fog történni, hanem segítő 
kezet nyújtanak a cégnek addig, amíg az állami kötelezettségvállalás meg nem érkezik. 
Amennyiben az állami támogatás nem érkezne meg, ami súlyos következményekkel 
járna, akkor kerülne sor az összeg folyósítására. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megtárgyalva az anyagot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Tóth Pál, mint a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, az anyagot a bizottság 
megvitatta és megismerte azokat a körülményeket, amelyek a tagi kölcsön felvételéhez 
vezettek. Ennek ismeretében a bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak az 
előterjesztés elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2012. (IV.26.) határozata 
tagi kölcsön nyújtásáról az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti tárgyú előterjesztést 
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megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Víz- és Csatornamű 
Kft. alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a társaság likviditási problémáinak 
megoldására legfeljebb 30 millió Ft összegű kamatmentes tagi kölcsön nyújt. Az 
Ózdi Vízmű Kft. a kapott kölcsönt  legkésőbb 2012. szeptember 30-ig köteles 
visszafizetni a tulajdonos Önkormányzat részére. 

 
2.   A tulajdonos Önkormányzat a tagi kölcsönt az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 

likviditási helyzetétől függően az ügyvezető likviditási tervvel alátámasztott írásos 
ütemezési kérelme(i) alapján utalja át. 

 
3.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét 

képező kölcsönszerződés aláírására. 
 
Felelős: a szerződés aláírásáért: Polgármester 
     az összeg átutalásáért PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
     a kölcsön visszafizetéséért: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2012. szeptember 30. 

 
 

 
1. melléklet a 67/2012.(IV.26.) határozathoz 

 
TAGI  KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd, 
Városház tér 1., képviseli: Fürjes Pál polgármester, adószám: 15726487-2-05, 
törzskönyvi azonosító: 726489), mint hitelező (a továbbiakban: hitelező),  
másrészről az Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
3600 Ózd, 48-as út 4., Cg: 0509002514/93, statisztikai számjel: 11065261-3600-113-
05., adószám: 11065261-2-05, képviseli: Bíró Ferenc ügyvezető) mint adós (a 
továbbiakban: adós) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek egyezően rögzítik, hogy adós a hitelező kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel hitelező kölcsönt nyújt 
adósnak az adós likviditási gondjai átmeneti megoldása céljából. 
 
3. Felek egyezően rögzítik, hogy a hitelező az adós számára legfeljebb 30 millió Ft, 
azaz Harmincmillió forint összegű kamatmentes tagi kölcsön nyújt. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy hitelező a kölcsönt az adós likviditási helyzetétől 
függően az ügyvezető likviditási tervvel alátámasztott írásos ütemezési kérelme(i) 
alapján utalja át – a kérelem keltétől számított 2 munkanapon belül – az adós 
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bankszámlájára, aki annak felhasználásáról a hitelező számára a felhasználást 
követően beszámol. 
 
5. Felek megállapodnak abban, hogy adós a kölcsön teljes összegét a lakossági 
vásárolt és szolgáltatott víz állami támogatás átutalását követő 15 napon belül, de 
legkésőbb 2012. szeptember 30-ig köteles hitelező részére teljes egészében 
visszafizetni. 
 
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján átadott kölcsön 
kamatmentes, adós szerződésszerű teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem 
kötnek ki. 
 
7. Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult a kölcsönt lejárat előtt is részben 
vagy egészben visszafizetni.  
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerződéssel kapcsolatos költségeket 
adós viseli. 
 
9. Felek jogvita esetére kikötik – perértéktől függően - az Ózdi Városi Bíróság illetve a 
Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
10. A hitelező képviseletében eljáró polgármestert és az adós képviseletében eljáró 
ügyvezetőt Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében 
eljárva a …./2012. (IV.26.) határozattal felhatalmazta a jelen szerződés aláírására. 
 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben tekintetében a Ptk. és a Gt. szabályai az irányadóak. 
 
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
aláírták. 
 
Ózd, 2012. május …….. 

 
Ózd Város Önkormányzata             Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 
    hitelező képviseletében                   adós képviseletében: 

 
____________________________           _____________________________ 

    Fürjes Pál         Bíró Ferenc 
  polgármester              ügyvezető 

 
 

Ellenjegyzem Ózdon, 2012. május.…………….. napján 
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21.) napirend 

Javaslat EU-s támogatások felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz történő 
csatlakozásra 

 
Fürjes Pál ismerteti, Budakeszi Város Önkormányzata megkereste Ózd Város 
Önkormányzatát, hogy csatlakozzon tiltakozó akciójukhoz, melyet az Európai Unió 
illetékes szervei felé fognak eljuttatni, a Kohéziós Alapból nyújtandó támogatások 
részleges megvonása ellen. A tiltakozás lényege, hogy az Unió ne sújtsa még további 
fegyelmező hatású támogatási pénzek befagyasztásával a nehéz helyzetben lévőket.  
 
Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
68/2012. (IV.26.) határozata  

EU-s támogatások felfüggesztése ellen indított 
 tiltakozó akcióhoz történő csatlakozásról 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Európai 
Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése 
ellen indított tiltakozó akcióhoz. 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a kezdeményezéshez történő csatlakozás 
szövegét, melyet – szükség szerint több nyelvre lefordítva – a lehetséges 
fórumokon, valamint a helyben szokásos módon közzétesz. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a magyar és külföldi 
települések önkormányzataival tartson e körben egyeztetést, melynek 
eredményét közös vélemény formájában juttassák el az illetékes szaktárca 
vezetőjének 

 
Felelős: nyilatkozat továbbításáért:  
   Polgármester 
 
Határidő: döntést követően azonnal 
 
 
 



 176 

 
1. melléklet a 68/2012.(IV.26.) határozathoz 

 
TILTAKOZÁS 

 
 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, akik napi 
kapcsolatban vagyunk településünk lakosságával és mindennapi életünk során 
szembesülünk gondjaival, tiltakozunk az ellen, hogy a takarékossági intézkedések 
miatt már létfenntartási problémákkal küzdő magyar lakosságot még a kohéziós alapok 
egy részének megvonásával is sújtsák! 
 
 A magyar lakosság jelenleg kétszeres nyomás alatt áll. A hiánycél tartása miatt 
szigorú intézkedések meghozatalára már sor került. Ezzel egy időben a jövőbeni, 
feltételezett hiánycél túllépés miatt már a fejlesztési lehetőségektől is elzárják a 
magyar lakosságot, tovább rontva a gazdasági növekedés beindításának esélyét. Ez 
ellentétes az Európai Unió alapvető céljaival, érdekeivel, valamint az 
Alapokmányában foglaltakkal. 
 
 Szeretnénk Európa minden önkormányzati vezetőjét arra kérni, hogy tanúsítson 
szolidaritást a magyar lakossággal, amely eddigi történelme során – ha lehetősége 
adódott – szolidáris volt más európai népekkel. 
 
 Az Európai Unió gazdasági felemelkedése – mint közös cél – nem valósítható 
meg a tagországok lakosságának oktalan büntetése árán. Különösen akkor, ha az adott 
ország kormánya minden ésszerű intézkedést megtesz az Uniós direktívák betartása 
érdekében. 
 
Ózd, 2012. április 26. 
 

Ózd Város Önkormányzata képviseletében: 
 
 Fürjes Pál   Fazekas Zoltán  dr. Bélteczki János 
         Polgármester   Alpolgármester        Képviselő 
 
 Boda István   Csutor László  Galanics Ferenc 
  Képviselő      Képviselő            Képviselő  
 
      Kisgergely András       dr. Kósné Dargai Rita       Márton Ferenc 
      Képviselő       Képviselő           Képviselő  
 
     dr. Mészáros Miklós  Obbágy Csaba      Tartó Lajos 
 Képviselő        Képviselő        Képviselő  
 
  Tóth Pál       Turiné Orosz Margit    Vitális István 
 Képviselő    Képviselő         Képviselő  
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22.) napirend 
Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

 
Vitális István elmondja, a belső ellenőrzés két fővel látja el a munkáját, a 16 
ütemezett ellenőrzés, és a számos soron kivüli ellenőrzés is bizonyítja, jól végezték 
feladatukat. A beszámoló is tartalmazza, hogy az ellenőrzések során súlyos, büntető 
vagy szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás feltárására 
nem került sor. Ugyanakkor el szeretné mondani, hogy az intézmények gazdálkodására 
nézve a helyzet nem ennyire kedvező. Az ellenőrök, ha hiányosságot fedeznek fel, 
felhívják a vezetők figyelmét ezek kijavítására, ennek ellenére a beszámolójuk évről-
évre tartalmazza ugyanazon hibákat. Ezeknek a visszatérő hibáknak a számát 
minimalizálni kell. Megemlíti a Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Irodát, ahol 
utalványozások nem kerültek aláírásra,  szakmai teljesítések nem voltak igazolva. 
Véleménye szerint az intézményeknél célszerű lenne áttekintetni, hogy mindenhol 
megfelelő humánerőforrással rendelkeznek-e. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
69/2012.( IV. 26.) határozata 

a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készült  
beszámoló elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót 
megvitatta és az abban foglaltakat elfogadta. 
 
Felelős: Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
Határidő: 2012. április 26. 
 

-.-.- 
 

23.) napirend 
Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben 
 - kiemelten Ózd város lakossága részére -  nyújtott szociális ellátásokról 

 
Dr. Bélteczki János elmondja, a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ évről évre 
jól összeállított anyagot készít az elvégzett munkáról. Minden elismerést megérdemel 
az a munka, amit számos területen a szükséget szenvedőkért tesznek. Az ellátási, 
gondozási esetszám is bizonyítja, munkájuk túlnyomó része Ózd város 
vonatkozásában teljesítődik. Az intézményt Ózd Kistérség Többcélú Társulása 
működteti, de igazából Ózd város által finanszírozott ellátás, amelynek a jövője nem 
egyértelmű, hisz a kistérség megszűnésével döntést kell hozni a további működésről. 
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Reméli, az elkötelezett csapat továbbra is együtt marad. Az elvégzett munkáért az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, és a Képviselő-testület nevében köszönetet mond 
az intézmény vezetőjének és dolgozóinak. 
 
Fazekas Zoltán  kéri, a tájékoztatóban foglaltakat a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 
 

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

az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán  kéri, a tájékoztatóban foglaltakat a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 
polgármesternek.  

 
 

25.) napirend 
Tájékoztató a február 16-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
Fürjes Pál kéri, a tájékoztatóban foglaltakat a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 

26.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál ismerteti, Ózd is csatlakozott a „Bringázz a munkába!” „Bringázz a suliba” 
akcióhoz, ami az egészséges életmódra és a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. 
Átadja a szót az egyik szervezőnek, ismertesse a programot. 
 
Vitális István elmondja, az akció keretében holnap közel 200 gyermek kerékpárral 
megy az iskolába, ezért kéri az autósok figyelmét, vigyázzanak a közlekedésre. A 
program célja, hogy olyan kulturált közlekedési szokás alakuljon ki, ami más 
országokban jelen van, az autósok türelmét javítsa, vigyázzanak egymásra a 
közlekedők. Egyes munkáltatók is csatlakoztak az akcióhoz, tehát dolgozni is 
kerékpárral fognak menni, nagyobb számban lehet kerékpárost látni majd az úton. 
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Délután 13 órakor a Városközponti nagyparkolóba várnak mindenkit, ahol a 
gyülekezés után felvonulás indul rendőri felvezetéssel a Ózdi Művelődési 
Intézményekig, ahol rövid program lesz. A rendezvényekre mindenkit szeretettel 
várnak.  
 
Fürjes Pál megköszöni a munkát, és az ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

      Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál 
              jegyző        polgármester 


