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Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István, Dr. Bélteczki János, Csutor László, Galanics 
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, 
Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba  jegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea    jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné   PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán  PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

vezető helyettese 
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 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető  
 
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 15 képviselő jelen van. 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
- A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” napirend keretében hozzászólását 
jelezte Halász Sándor, az Ózdi Távhő Kft. vezetője, aki tájékoztatót tart a távhő díjakkal 
kapcsolatban. Fazekas Zoltán alpolgármester „Vízmű, szennyvíz telep” ügyben, Márton 
Ferenc képviselő három témában – Közhasznú foglalkoztatottak helyzete, Iskolák 
biztonsága, Farkaslyuk-  kíván hozzászólni. Dr. Bélteczki János képviselő, az Almási 
Balogh Pál Kórházban kialakult helyzetről  kívánja tájékoztatni a jelenlévőket. 
- A meghívóban szereplő 3. napirend „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../… (….) önkormányzati rendelete a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. önkormányzati rendelet módosításáról” 
levételre kerül, helyette 3/a.) napirendként a „Javaslat a KEOP-5.5.0/B jelű, 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára”, 3/b.) napirendként pedig a „Javaslat az 
ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek ismételt szakértői 
felülvizsgálatához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyására” c. előterjesztés 
kerül felvételre. 
- Új 10.) napirendként kerül felvételre a „Tájékoztató a BORSODVÍZ Zrt. 2012. 
december 11-én megtartott közgyűlésen meghozott döntésekről” c. előterjesztés.  
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- 7/a.) napirendként „Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának 
visszahívására és új bizottsági tag megválasztására” c. előterjesztés került felvételre, a 
„Javaslat új bizottsági tag megválasztására” c. előterjesztés pedig 7/b.) napirendi pontként 
kerül megtárgyalásra. 
- A 7/a.) napirend „Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának 
visszahívására és új bizottsági tag megválasztására” személyi érintettség miatt – mivel az 
érintettek nem járultak hozzá a nyílt ülésen való tárgyaláshoz - zárt ülésen kerül 
megtárgyalásra. A  6.) napirend „Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. további 
működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés nyílt ülésen történő 
tárgyalása gazdasági érdeket sérthet, ezért javasolja zárt ülésen történő tárgyalását.  Kéri, 
szavazzanak ezen előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja, hogy a „Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. további működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés tárgyalására zárt ülésen 
kerüljön sor.  
 
Fürjes Pál kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirenddel 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi napirendet fogadja el: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (………) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  Polgármester 

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

rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3/a.) Javaslat a KEOP-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
3/b.)Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek ismételt szakértői 

felülvizsgálatához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Polgármester 

 
4.) Javaslat a víziközmű működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú 

gépjárművek üzemeltetésbe adására  
 Előterjesztő: Polgármester 
 
5)  Javaslat a Hétes telepi és Akácos úti lakossági ivóvízvételi helyekkel kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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6.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. további működésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára   
Előterjesztő: Polgármester 

 
7/a.)Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új 

bizottsági tag megválasztására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
7/b.)Javaslat új bizottsági tag megválasztására  

Előterjesztő. Polgármester 
 
8.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelőváltásával kapcsolatos 

határozatok módosítására  
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére 

 Előterjesztő: Polgármester 
 
10.)Tájékoztató a BORSODVÍZ Zrt. 2012. december 11-én megtartott közgyűlésen 

meghozott döntésekről  
 Előterjesztő: Polgármester 
 
11.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 

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

önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Fürjes Pál: a rendelet-tervezet indoklása tartalmazza a főbb adatokat. A költségvetés 
megalkotásánál a működési hiányt 202 M Ft-tal irányozták elő, az első félév adatainak 
ismeretében szeptemberben ezt 179 M Ft-ban állapították meg. Jelen előterjesztés szerint 
189 MFt-ra módosítják az összeget.  Időközben megérkezett a korábban beadott ÖNHIKI 
támogatás eredménye, amely módosítja ezt az összeget, a 178 M Ft-os ÖNHIKI 
támogatással 10 M Ft-os lesz a működési hiány, elérték a kitűzött célt. 2013-ra a törvény 
szerint „0” működési hiányt lehet tervezni, erre nemcsak januártól kezdenek felkészülni, 
az elmúlt éves munkával is erre törekedtek. Mindenkinek köszöni a munkáját. Az elért 
eredmény hatására a folyószámla hitelkeret igénybevételére nincs szükség. Az 
önkormányzat részéről mindent megtettek, hogy csökkentsék a korábban felhalmozott 
adósságokat. A kormány döntése alapján 40-70 %-os mértékig csökkentésre kerül az 
önkormányzatok adósság állománya, reméli az erőfeszítéseiket, elért eredményeiket 
figyelembe fogják venni, és a kötvényből származó adósságteher csökkentése révén 
nagyobb mozgásteret fog kapni a következő évre az önkormányzat. A feszes gazdálkodás, 
a takarékosság, az ésszerű pályázatokon való részvétel továbbra is cél, követelmény.  
 



 4 

Fazekas Zoltán hangsúlyozza, nagy eredményről számolhatnak be, az önkormányzatnak 
két év alatt a 800 M Ft-os öröklött hiányt „0”-ra sikerült ledolgozni. 
 
Vitális István elmondja, következetes, feszes gazdálkodást folytatott az önkormányzat. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes 
ülésén tárgyalta az előterjesztést. Az ÖNHIKI pályázat eredménye akkor még nem volt 
ismert, örömmel veszik tudomásul az elért eredményt. Véleménye szerint az eredményt 
meg kell tartani, az eddigi feszes gazdálkodást folytatni kell. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság egy tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 
 
Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadásra a rendelet-módosítást. 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén 
egyhangúlag  javasolja elfogadásra a rendelet-módosítást.  
 
Tóth Pál: az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a rendelet-módosítást.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló  
2/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  Ózd Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet II.3.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 
2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és a 2. melléklet V.1.2. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi  

módosított költségvetésének 
 

a) költségvetési bevételei főösszegét                                   7.413.278 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásai  főösszegét                       8.584.299 E Ft-ban 
c) összes   hiányát                                                                1.350.423 E Ft-ban 
 

 állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1.350.423 E Ft-os hiányából 
 

a) a működési hiány összege:                                 485.186 E Ft 
b) a felhalmozási hiány összege:                                 865.237 E Ft 

                                   
 
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt  

 
a) belső finanszírozás keretében  

előző évi pénzmaradványból                                      295.917 E Ft 
 

a) külső forrás bevonásával     
működési hitel felvételéből                 189.269 E Ft 
  
  összegben finanszírozza.” 

 
(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
      

„(7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2012. évi költségvetési 
kiadásainak módosított előirányzata   4.208.168 E Ft, melyből                

a) az általános tartalék összege                    9.461 E Ft, 
b) a lakóterületi céltartalék összege             

          ba) működési célra                                4.673 E Ft, 
          bb) felhalmozási célra                           4.351 E Ft, 
c) a pályázati céltartalék összege                        1.478 E Ft, 
d) vis-maior tartalék összege                         2.555 E Ft, 
e) felhalmozási bevételekből 
    képzett tartalék               159.620 E Ft, 
f)A hajdúszoboszlói üdülő értékesítés 

bevételéből képzett tartalék                4.800 E Ft 
 
(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
   
   „(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege 3.351.637 E Ft, 
címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 
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(10) A felújítási kiadások módosított előirányzata 368.921 E Ft, a beruházási kiadások 
módosított előirányzata 853.127 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti 
részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.”  

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 2-11. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép. 
 
(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
       Jegyző       polgármester 
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2.) napirend 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..(…….) 
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta a 
rendeletet, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Hatályát veszti: 

1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás 
szabályozásáról szóló 8/2000.(IV.7.) önkormányzati rendelete, 
 

2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (X.19.) önkormányzati 
rendelete.  

 
2.§ 

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

 
 
       Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál 
                jegyző                           polgármester 

-.-.- 
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3/a.) napirend 
Javaslat a KEOP-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Vitális István elmondja, az elmúlt testületi ülésen már szavaztak két iskola, illetve egy 
óvoda pályázatával kapcsolatban. A KEOP-5.5.0/C jelű pályázat nem került  kiírásra, 
ezért a Katona József úti Óvoda pályázatát összevonják a két iskola pályázatával, a három 
intézmény épületenergetikai fejlesztése egy pályázat keretében kerül benyújtásra. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
206/2012. (XII. 20.) határozata 

a KEOP-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

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

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Bolyky Tamás 
Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda 
épületenergetikai korszerűsítése céljából KEOP-5.5.0/B számú pályázat 
benyújtásával az alábbi feltételek mellett: 
 
a,  a projekt megnevezése:  Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános  

Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése 

b, a projekt megvalósítás helyszínei:    
ba, Ózd, Bolyky Tamás utca 42., hrsz: 8696/1 

  bb, Ózd, Vasvár út 37., hrsz: 7714/5 
  bc, Ózd, Katona József út 7., hrsz: 7710 
c, a beruházás bruttó összköltsége, egyben  
    a teljes elszámolható költsége:    299.000.000,- Ft 
d, a 85 %-os KEOP támogatás összege:   254.150.000,- Ft 
e, a 15 %-os önrész összege:      44.850.000,- Ft. 

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44.850.000,- Ft összegű saját 

erő fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék 
terhére biztosítja. 
 

3.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város 
Polgármesterét a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges szerződések és 
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a támogatás megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 
 

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2012. (XI.22.) és 

180/2012. (XI.22.) határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen  

-.-.- 
 

3/b.) napirend 
Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek ismételt 

szakértői felülvizsgálatához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyására 
 

Fürjes Pál ismerteti, a 2012. január 15. előtt kárenyhítésre bejelentett martinsalakos 
lakóépületek felülvizsgálatára azért van szükség, mert 2004 óta az épületek állapotában 
változások következhettek be. Nincs reális szakmai vélemény arról, hogy egy-egy épület 
milyen állapotban van, milyen kárenyhítésre van szükség. Riz Gábor országgyűlési 
képviselő erőfeszítésének eredményeként Ózd város lesz a gesztor önkormányzat az 
országban, aki az ezzel kapcsolatos feladatokat el fogja látni.  
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésén egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
207/2012. (XII.20.) határozata 

az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek ismételt szakértői 
felülvizsgálatához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosai kárenyhítésének felgyorsítása érdekében hozzájárul, hogy Ózd Város 
Önkormányzata az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-vel a 2002. január 15-éig 
benyújtott kérelem alapján szakértő által megvizsgált és kategóriába sorolt, de még 
kárenyhítésben nem részesült ingatlanok vonatkozásában ismételt szakértői 
felülvizsgálatok elvégeztetésére szerződést kössön.  
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A szerződéskötések feltétele a Belügyminisztérium írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy a szükséges pénzügyi fedezet 2012-2013. évekre biztosított. Az Önkormányzatot 
további forrásbiztosítási, valamint előfinanszírozási kötelezettség nem terhelheti. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő:  döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

4.) napirend 

Javaslat a víziközmű működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú 
gépjárművek üzemeltetésbe adására 

 
Vitális István elmondja, ahhoz, hogy a Borsodvíz Zrt. el tudja látni tevékenységét 
szükséges a gépjárművek üzemeltetésbe adása. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
208/2012. (XII.20.) határozata  

a víziközmű működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati  
tulajdonú gépjárművek üzemeltetésbe adásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 31-ével elvonja az 

Ózdi Vízmű Kft.-től az üzemeltetésbe átadott, Renault Midlum típusú, JAV543 és 
JEA593 forgalmi rendszámú gépjárműveket. 

 
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-től 2013. december 

31-ig a határozat 1. pontjában szereplő 2 db gépjárművet a Borsodvíz Zrt. 
üzemeltetésébe adja, a határozat 1. mellékletét képező üzemeltetési megállapodásban 
foglaltak szerint.  
A gépjárművek használatáért a Borsodvíz Zrt. 200.000 Ft+ÁFA/év/jármű használati 
díjat fizet az Önkormányzat részére. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletében 
szereplő üzemeltetési megállapodás aláírására. 

 
Felelős: A gépjárművek elvonásáért és az üzemeltetési megállapodás előkészítéséért: 
  PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője  
  Üzemeltetési megállapodás aláírásáért: Polgármester 
  Üzemeltetésért: Borsodvíz Zrt cégvezetője 
   
Határidő: döntést követően azonnal, illetve értelemszerűen 
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1. melléklet a  208/2012.(XII.20.) határozathoz 
 

Üzemeltetési megállapodás 
 
amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 
15726487-8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál polgármester), mint 
Üzemeltetésbe adó – másrészről a BORSODVÍZ Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2., 
cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000142, adószám: 11072092-2-05, képviseli: Ficsor Miklós 
cégvezető) mint Üzemeltető (továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Felek megállapítják, hogy a megállapodás tárgyát képező JAV543 forgalmi 
rendszámú, Renault Midlum 180.13/C-MUT-335/6,0 típusú, valamint JEA593 
forgalmi rendszámú Renault Midlum 270.16-MUT-329/8,0 típusú gépjármű 
(továbbiakban: gépjárművek) Ózd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 
képezik. 
Az Üzemeltetésbe adó az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
208/2012. (XII.20.) határozat II/1. pontja alapján a fenti gépjárművek üzemeltetési 
jogát 2012. december 31. napjával az Ózdi Vízmű Kft.-től elvonta és 2013. január 1. 
napjától jelen megállapodás mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a 
Borsodvíz Zrt. üzemeltetésébe adja. 
 

2.) Az üzemeltetési megállapodás 2013. január 1-től 2013. december 31-ig szól, de a 
Felek fenntartják azon jogukat, hogy a megállapodást 30 napos felmondási idő 
figyelembe vételével felmondhassák. 

 
3.) Az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető részére az átadott gépjárművek használatát 

200.000 Ft+ÁFA/év/jármű használati díj ellenében biztosítja az üzemeltetés 
időtartama alatt. 

 
4.) Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban szereplő használati díjat Üzemeltető 

– számla ellenében – egy összegben, a tárgyév utolsó hónapjának 10. napjáig köteles 
megfizetni Üzemeltetésbe adó részére, átutalással, az Üzemeltetésbe adó OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11734121-15350088 számú bankszámlája javára. Késedelmes 
fizetés esetén Üzemeltetésbe adó késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 
301/A. § szerint. 
 

5.) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjárművek tekintetében az Ózd 
Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet előírásait betartani. 

 
6.) Az Üzemeltető köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő gépjárművekről 

az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, az év végi 
illetve az évközi mérlegjelentéshez az Üzemeltetésbe adó részére a feladást a 
megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani. 

 
7.) Az Üzemeltető gondoskodik a részére üzemeltetésre átadott gépjárművek 

üzembentartói bejegyzésének felvezetéséről a gépjárművek forgalmi engedélyébe, 
valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az Üzemeltető igénye szerinti 
CASCO biztosítás megkötéséről. 
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8.) Az Üzemeltető a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a megállapodás 

időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott gépjárművekben bekövetkezett 
károkért. 

 
9.) Az Üzemeltető felel az üzemeltetésre átadott gépjárművek működtetése során 

harmadik személynek okozott károkért. 
 

10.) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjárműveket rendeltetésszerűen 
használni, állagmegóvásáról, karbantartásáról, felújításáról a saját költsége terhére 
gondoskodni, a használattal kapcsolatos költségeket viselni. 

 
 
A fent nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Ózd, ………………........ 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………. ………………………………. 
 Üzemeltetésbe adó Üzemeltető 
 Ózd Város Önkormányzata BORSODVÍZ Zrt. 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Ficsor Miklós 
 polgármester cégvezető 
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Melléklet 
 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2012. (XII.20.) határozata 2. pontja 
alapján 2013. január 1-től Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.), mint 
Üzembeadó átadja a BORSODVÍZ Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.), mint Üzemeltető 
átveszi az alábbi gépjárműveket. 
 

1.) Jármű adatai: 
Rendszám: JAV543 
Bruttó érték:  18.500.000 Ft 
Elszámolt értékcsökkenés  
(2012.09.30-ig):  18.500.000 Ft 
Nettó érték: 0 Ft 
Alvázszám:   VF644AEA000002597 
Motorszám:  83MO595583 
Gyártmány:  RENAULT 
Típus:   MIDLUM 180.13/C-MUT-335/6,0 
Szín:   FEHÉR 
Hajtóanyag:   DIESEL 
Hengerűrtartalom:  4116 cm3 
Gyártási év:   2004  
Száll. szem. sz.:  3 
Km óra állás:  …………… km 
 

2.) Jármű adatai: 
Rendszám: JEA593 
Bruttó érték:  19.000.000 Ft 
Elszámolt értékcsökkenés  
(2012.09.30-ig):  19.000.000 Ft 
Nettó érték: 0 Ft 
Alvázszám:   VF644ACA000009231 
Motorszám:  83MO609788 
Gyártmány:  RENAULT 
Típus:   MIDLUM 270.16-MUT-335/8,0 
Szín:   FEHÉR 
Hajtóanyag:   DIESEL 
Hengerűrtartalom:  6174 cm3 
Gyártási év:   2004 
Száll. szem. sz.:  3 
Km óra állás:  …………… km 

 
Ózd, 2013. január 1. 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Üzembeadó Üzemeltető 
 Ózd Város Önkormányzata BORSODVÍZ Zrt. 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Ficsor Miklós 
 polgármester cégvezető 
 

-.-.- 
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5.) napirend 
Javaslat a Hétes telepi és Akácos úti lakossági ivóvízvételi helyekkel kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 
Vitális István elmondja, technika előterjesztésről, telekhatár rendezésről van szó.  Három 
ivóvízvételi helyet közkifolyóként fognak használni a telepen élők. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság egy 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
Kisgergely András nem tartja technikainak az előterjesztést, hisz évi 900 E Ft-os 
vízhasználatról van szó, melyet véleménye szerint nem a megfelelő módon kíván rendezni 
a Képviselő-testület. A terület önkormányzati magánterület, nem minősül közterületnek, 
az ott lakók vízfogyasztását hivatottak a kutak biztosítani, melyért fizetni kellene, mint 
ahogy máshol is mindenütt fizetni kell a vízfogyasztásért. Ezen a területen köztudott, hogy 
a tartozásokat nem lehet behajtani, viszont akkor felmerül a kérdés, miért laknak még ott a 
tartozók? Más területen, ha nem fizetnek két hónapon keresztül a vízért, a Vízmű Kft. 
szűkítőt szerel fel, ezzel szabályozva a vízfogyasztást. Ezt a megoldást is lehetne 
alkalmazni a területen, meg lehetne oldani, hogy a kutakhoz csak azok férjenek hozzá, 
akiknek a vízvételi lehetőségét biztosítják, és ne pl. a kiskert tulajdonosok vételezzenek 
vizet. Igaz, ez nem Hétes-telepre vonatkozik, viszont nem a gyerekek egész napi vizes 
játszadozását kellene kifizetni az önkormányzatnak. 
 
Fazekas Zoltán hangsúlyozza, az ivóvíz ellátás kötelező önkormányzati feladat, meg kell 
oldani minden területen a vízellátást. 
 
Vitális István a felvetésre reagálva fenntartja, hogy technikai az előterjesztés, hisz 
közkifolyó létesítéséről van szó. A közkifolyók üzemeltetése az önkormányzat részére 
kötelező feladat, azon a területen, ahol nem rendelkeznek vízvételi lehetőséggel, az 
önkormányzatnak kell biztosítani a lakók számára a vízvételi lehetőséget. Ezen a területen 
a gerincvezeték a felújítás során ideiglenesen arrébb került, így maradt magánterületen. 
Két lehetőség nyílt az önkormányzat részére, vagy visszateszi a kutat a közterületre, vagy 
telekhatár rendezéssel azt a területet közterületnek nyilvánítja, ahol a kutak találhatóak. 
Nem plusz szolgáltatást biztosítanak az ott lakóknak, hanem a kötelező feladat-ellátásnak 
tesznek eleget. A város területén több közkutat is üzemeltetnek, tény, hogy a kutakon több 
millió Ft-os használat van. Nem megengedett az sem, hogy a kút költsége egy 
piacorientált cégnél jelentkezzen, ott a helye, ahol a többi közkút költségének is, a VSI-
nél. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, már most le vannak szűkítve a kutak, nem korlátlan a 
vízfogyasztás a területen. 
 
Tóth Pál, mint a VSI vezetője elmondja, a közelmúltban fordultak e témában a 
polgármesterhez, hisz 12 MFt-os éves költség merül fel e feladatellátás kapcsán. Január 
folyamán áttekintik a szolgáltatást, megvizsgálnak minden lehetőséget annak érdekében, 
hogy a jogszabályi keretek betartása mellett, minimalizálva a költségeket, ezt a 
szolgáltatást fenntartsák. 
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
209/2012. (XII. 20.) határozata 

a Hétes telepi és Akácos úti lakossági ivóvízvételi helyekkel kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

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

1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd, Hétes telep 5026/1 hrsz-ú és 
az Ózd, Akácos út 3659 hrsz-ú ingatlanon található, összesen 3 db ivóvízvételi 
hely 2013. január 1-jétől az ivóvíz törzshálózathoz tartozó közkifolyóként 
üzemeljen. A közkifolyókra vonatkozó előírások teljesítése érdekében az 5026/1 és 
5027, valamint a 3658 és 3659 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok között 
telekhatár-rendezést kell végrehajtani oly módon, hogy az ivóvízvételi helyek és 
megtápláló vezetékeik a rendezést követően közterületre essenek. A telekhatár-
rendezés költségeit az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjog 
rendezésére 2012. évre rendelkezésre álló keretből kell fedezni. 

 
Felelős: Polgármester 

  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 2012. december 31., illetve folyamatos 

 
2.) Az 1.) pontban megjelölt közkifolyók vonatkozásában a vízhasználattal 

kapcsolatos feladatok ellátásával - a meglévőkkel azonos módon - a Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt bízza meg.  

 
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 
    Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője  
Határidő: 2013. január 1., illetve folyamatos 

 
-.-.- 

 
A 6.) és 7/a.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv tartalmazza.  
 

 
7/b.) napirend 

Javaslat új bizottsági tag megválasztására 
 
Fazekas Zoltán elmondja, haláleset miatt kerül sor új tag megválasztására. Az új jelölt 
hozzájárult a nyílt ülés megtartásához.  
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Fürjes Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Feczkó Sándor (sz: Irota, 1948.07.09. anyja neve: 
Ovád Mária) bizottsági taggá történő megválasztásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

213/2012.(XII.20.) határozata 
 új bizottsági tag megválasztásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § 
(1) bekezdése alapján 2012. december 20. napjától a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság nem képviselő tagjává választja 
 
Feczkó Sándor (sz: Irota, 1948.07.09. anyja neve: Ovád Mária) 3600 Ózd, Bethlen 
Gábor út 11.  szám alatti lakost. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
Fazekas Zoltán gratulál Feczkó Sándor, illetve a zárt ülésen megválasztott Csorba 
Lajos bizottsági taggá történő megválasztásához. Kéri Dr. Almási Csabát, Ózd Város 
Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy az eskütételt bonyolítsa le. 
 
Dr. Almási Csaba felkéri Csorba Lajost és Feczkó Sándort, tegyék le az esküt. Kéri a 
jelenlévőket, hogy az eskütétel alatt álljanak fel.  
 
Csorba Lajos és Feczkó Sándor leteszi az esküt és aláírja az esküokmányt. 

 
Fürjes Pál gratulál az új bizottsági tagoknak. 
 

-.-.- 
 

8.) napirend 
Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelőváltásával 

kapcsolatos határozatok módosítására 
 

Vitális István elmondja, technikai jellegű előterjesztésről van szó. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
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Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

214/2012. (XII.20.) határozata 
egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelőváltásával kapcsolatos határozatok 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/KH/2010. (II.04.) határozat 
5. pontjából a „Kincstári és Gondnoksági Csoport” szövegrészt törli. 
A határozat változással nem érintett módosításai hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 293/2011. (XI.24.) határozattal 
kiegészített 215/2011. (VII.28.) KH határozat 4. pontjából a „Kincstári és 
Gondnoksági Csoport” szövegrészt törli. 
A határozat változással nem érintett módosításai hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 

3. Az alábbiakban felsorolt ingatlanok kezelői feladatainak ellátását  
– Polgármesteri Hivatal által ellátandó önkormányzati – a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának soron következő módosításakor szükséges 
szabályozni. 

 
- 8353 hrsz-ú, Ózd, Árpád vezér út 28., 206 m2  
- 3051 hrsz-ú, Ózd, Rozsnyói út 15., 
- 914 hrsz-ú, Ózd, Puskás T. út 1., 
- 7341/5/A/121 hrsz-ú, Ózd, Nemzetőr út 19-21.,  
- 8414/49/A/6 hrsz-ú, Ózd, Újváros tér 5., 
- 8349 hrsz-ú, Ózd, Lehel v. út 16., 
- 5261/3 hrsz-ú, Ózd, Alkotmány út 3., 
- 19060/2 hrsz-ú, Ózd, Csépányi út 129., 
- 4290/2 hrsz-ú, Ózd, Mekcsey út 199., 
- 2256 hrsz-ú, Ózd, Damjanich út 16., 
- 19085 hrsz-ú, Ózd, Csépányi út 121. 

 
Felelős:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 
 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
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Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése, de legkésőbb 
2013. II. 28. 

-.-.- 
 

9.) napirend  
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 

munkatervére 
 

Fürjes Pál módosítást eszközöl a munkatervben. A márciusi 21-i ülés 7. napirendjénél a 
„Javaslat a 2013. évi városi imázs keret felosztására”c. előterjesztésnél az előterjesztő a 
Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok lesz.  
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a módosítással együtt elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
215/2012. (XII.20.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. évi munkatervéről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozza: 
 
1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét 

képező 2013. évi munkatervet elfogadja. 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben megjelölt 

ülésnapok, napirendi javaslatok indokolt esetben történő átütemezésére. 
 
3) A polgármester - szükség szerint - napirendi pont keretében tájékoztatja a 

Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az ülések között eltelt időszak 
fontosabb intézkedéseiről, eseményeiről.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő:  folyamatos 
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    1. melléklet a 215/2012. (XII.20.) határozathoz  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. évi munkaterve 

 
J A N U Á R  24 . 

 
1.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására  
Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Meghívott:  Felügyelő Bizottság Elnöke 

  
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi 

sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására 
Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátásról 

Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, valamint 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Tájékoztató az Ózd Városi-Körzeti Diáksport Bizottság tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott: Ózd Városi-Körzeti Diáksport Bizottság Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
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F E B R U Á R  21. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ……./…(….) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 Meghívott: Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

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

önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

   
3.) Javaslat a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvodájának 

egyházi fenntartásba adására vonatkozó szándéknyilatkozatra 
Előterjesztő:  Alpolgármester  
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

4.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi közbeszerzési 
eljárásairól 

 Előterjesztő: Polgármester 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére  
 

5.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett 
közfoglalkoztatásról 
Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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6.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott:  Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére  

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

M Á R C I U S  21. 
 

1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati 
felhívás feltételeinek meghatározására  
Előterjesztő:  Polgármester  
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 

elfogadására 
Előterjesztő:  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak:  Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság Elnöke  
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A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Javaslat Ózd város Környezetvédelmi Programjának elfogadására 

Előterjesztő:  Polgármester  
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Javaslat óvodai intézményvezetők megbízásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
    

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére  
 

7.) Javaslat a 2013. évi városi imázs keret felosztására 
 Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok 
 Meghívott: Ózdi Művelődési Intézmények Közművelődési előadó 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 
Sport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

8.) Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi 
tevékenységéről, a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

intézményvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
9.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2012. II. félévi működéséről 
Előterjesztő:  Polgármester  
Meghívottak:  Szitka Péter Társulási Tanács Elnöke 

   Halász Béla Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
     

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére  
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10.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi 
tevékenységéről 
Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
Meghívottak: Ózdi Művelődési Intézmények Igazgatója 

   Ózdi Művelődési Intézmények Gazdaságvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 
Sport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

11.) Tájékoztató a társadalmi sportegyesületek önkormányzati pályázati 
támogatásáról 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

Á P R I L I S   18. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./…..(….) 

önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívott:   Nagy-Sándorné Havelant Erika  könyvvizsgáló 

 
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(…) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
14/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  Polgármester 

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
 
3.) Javaslat a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 

Előterjesztő: Polgármester 
 



 
 

102 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, Egészségügyi és Szociális Bizottságát, 
valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására 
 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát és a bizottsági elnököket az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő:     Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője   
Meghívott: Dr. Vereczkei Csaba r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 

megyei főkapitány 
 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére   

 
6.)    Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Jegyző 
 Meghívott: Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát és a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató Ózd város 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának 

könyvvizsgálatáról 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívott:  Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

8.)  Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
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9.)  Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi 
téli felkészülési terv teljesítéséről  
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
10.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. évben Ózd 

város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról  
Előterjesztő: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
11.) Tájékoztató a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény által 2012. évben Ózd város 

lakossága részére nyújtott gyermekjóléti ellátásokról  
Előterjesztő: Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

12.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott: Ózd Városi Sportegyesület elnöke és ügyvezetője  
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

M Á J U S  23. 
 

1.) Javaslat a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvodájának 
egyházi fenntartásba adásáról szóló döntések meghozatalára 
Előterjesztő:  Alpolgármester 

 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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2.) Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

 Előterjesztő:   Jegyző 
Meghívott: Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
 Ózdi Rendőrkapitányság vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális, 
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére   
 

3.)  Javaslat az Ózdi Távhő Kft. Üzletszabályzatának módosítására 
Előterjesztő:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója  

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.)  Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi tevékenységéről 
 Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 

jóváhagyására 
Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5/a.)  Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására 
Előterjesztő:  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak:  Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5/b.) Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd 

Város Önkormányzata részére 
Előterjesztő:  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak:  Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság Elnöke 
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A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6/a.)  Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről 
 Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 

jóváhagyására 
Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6/b.) Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentése az alapító Ózd 

Város Önkormányzata részére 
Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

Felügyelő Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.)  Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi tevékenységéről 
 Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 

jóváhagyására 
Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására 
és véleményezésére 
 

8.) Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke  
    

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
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M Á J U S   24. 
 
XIV. Ózdi Napok és Diáknapok – ünnepi képviselő-testületi ülés 
 

J Ú N I U S   20. 
 

1.) Javaslat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírt nyilvános pályázat 
elbírálására  
Előterjesztő: Eseti Bizottság Elnöke  

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat az óvodai intézményekben 2013/2014-es nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározására 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, valamint 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Javaslat óvodai intézményvezetők megbízására 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2012. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 

Kuratóriumának Elnöke 
Meghívott: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2012. évi munkaerő-piaci 

helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről 
Előterjesztő:  B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi 

Kirendeltség vezetője 
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Meghívottak: B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Igazgatója 
  B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi képviselet 

vezetője 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

6.) Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és 
üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására 
és véleményezésére 

 
 

7.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 
Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 Meghívottak: Ózd Kézilabda Club Elnöke és Ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

J Ú L I U S  25. 
 
1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata lakáskoncepciójának elfogadására 

Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
 
2.)  Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013-2014. évi üzleti tervének 

elfogadására 
Előterjesztő:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója  
Meghívott:  Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló  
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A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

S Z E P T E M B E R  19. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…(…….) 

önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
szóló …./…..(……) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Polgármester 
 
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Tájékoztató Ózd város 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Ózd Városért” kitüntető díj 

adományozására 
 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát és a bizottsági elnököket az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyására 

 Előterjesztő: Jegyző 
 Meghívott: Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát és a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

5.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás 2013. I. félévi működéséről 
Előterjesztő:  Polgármester  
Meghívottak:  Szitka Péter Társulási Tanács Elnöke 

   Halász Béla Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
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A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól, 

pénzügyi helyzetéről 2013. augusztus 31-ig 
 Előterjesztő: Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató a 2013/2014-es  tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 
Sport, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
8.)  Tájékoztató az Ózdi Sportszervező Iroda tevékenységéről 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság Elnöke 
Meghívott: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

O K T Ó B E R  17. 
 
1.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013/2014. évi téli 

felkészülési programjára 
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  

intézményvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére. 
 

2.)  Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény téli válságtervére a 
2013/2014. évi rendkívüli hó helyzet esetére 
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  
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intézményvezetője 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

3.) Javaslat Ózd Város Sportkoncepciójának megújítására 
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

   
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.) Tájékoztató a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott:    Ózd Városi Férfi Teke Club Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

N O V E M B E R  21. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….. (….) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, az 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti, valamint a Lakásügyi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(…) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001.(IV.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
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Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát, 
valamint Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Javaslat Ózd város 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2014. évi felújítási 

tervének elfogadására 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 
valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat Ózd Város Közművelődési Koncepciójának megújítására 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívottak: Ózdi Művelődési Intézmények Igazgatója 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

6.)  Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására 
Előterjesztő:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója  
Meghívott:  Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló  

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

7.) Tájékoztató Ózd város 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

8.) Tájékoztató a Gazdasági Ellátó Központ szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
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Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

9.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott: Ózdi Football Club Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

D E C E M B E R   19. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…...(….) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 
……/….(….) önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. évi díjainak 

megállapítására 
Előterjesztő:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására 
és véleményezésére 

 
3.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

-.-.- 
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10.) napirend 
Tájékoztató a BORSODVÍZ Zrt. 2012. december 11-én megtartott közgyűlésen 

meghozott döntésekről 
 

Fürjes Pál elmondja, mint a legnagyobb fogyasztói terület képviselője részt vett a 
Borsodvíz Zrt. közgyűlésén. A legsúlyosabb kérdéskör a vagyonátadás hatása miatt 
bekövetkező, a Zrt. alaptőkéjében jelentkező vagyon csökkenés kezelése volt. Az első 
negyedévben több kidolgozott módszer közül fognak majd dönteni. Ismerteti, a Zrt. 
Felügyelő Bizottságának tagjai közé beválasztották, mint a legnagyobb fogyasztói terület 
képviselőjét.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

11.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál: a Kormány a rezsiköltségek csökkentése érdekében lépéseket tesz, illetve tett.  
Az Ózdi Távhő Kft. vezetője, a távhő szolgáltatás csökkentésével kapcsolatban szeretné 
tájékoztatni a lakosságot.  
 
Halász Sándor elmondja, a távhő szolgáltatók élete bonyolulttá vált, a Kormány 
bejelentette, hogy 2013. január 1-től a rezsiköltségeket 10 %-kal csökkenti. Az Ózdi 
Távhő Kft. ezt megelőzően tájékoztatta a lakosságot, hogy 2013. január 1-től 4,2 %-kal 
emeli a távhő árát. Ez látszólagos ellentmondás, több telefont kaptak a lakosság részéről, 
hogy Ózdon az ellenkezőjét teszik, mint amit a Kormány akar. Elfelejtik azonban, hogy 
2012-ben Ózdon a 4,2 %-os emelést nem hajtották végre. Egy éven keresztül a 
lakosságnak, az intézményeknek, egyéb felhasználóknak csökkentett áron adták a hőt, az 
alapdíjat. 2011. őszétől hatósági lett az távhő ára. Ezzel egy időben hő alapú támogatási 
rendszer is életbe lépett, annak érdekében, hogy a távhő fogyasztás terhei mérséklődjenek.  
2012. november 1-től módosították a távhő támogatási rendeletet. Az Ózdi Távhő Kft. 
551Ft-tal kap kevesebb támogatást mint eddig, ez egy év alatt 90 M Ft-ot jelent. Ennek a 
pótlására szükséges a 4,2 %-os emelés. A módszer, hogy a 10 %-os csökkentést a 
Kormány hogyan hajtja végre, még nem ismert. Ha az érvényes hatósági árat csökkentik, 
akkor 5,8 %-os lesz a csökkentés, ha az aktuális árat kell csökkenteni, akkor ez 12,3 %-os 
csökkentést jelent. Ha sokba kerül a távhő Ózdon, ez  annak is betudható, mert a lakosok 
sokat fogyasztanak. Két éve kidolgoztak egy fűtéskorszerűsítési rendszert, de rendkívül 
alacsony az érdeklődés utána. Ahol ezt megcsinálták, 20 %-kal csökkent a fizetendő 
számla, ha még e mellett  nyílászáró és fűtéskorszerűsítés is történt az épületben, 70 %-os 
távhő díj csökkentést jelent. Véleménye szerint a lakosok maguk is sokat tehetnének azért, 
hogy a fűtésszámla csökkenjen. 
 
Fürjes Pál  elmondja, a Kormány létrehozott egy bizottságot, amely a rezsiköltség 
csökkentés módszerén dolgozik, ennek vezetője Dr. Fónagy János, aki folyamatosan 
tájékoztatja a városvezetést a részletekről. Egyelőre nincs még kidolgozott módszer arra, 
hogyan fog megvalósulni a csökkentés. A téli fűtési időszak második felében érvényesülni 
fog a csökkenés, addig kéri a fogyasztók türelmét. 
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A következő hozzászóló Fazekas Zoltán alpolgármester a vízmű, szennyvíz telep 
ügyében. 
 
Fazekas Zoltán: november 22-i Képviselő-testületi ülésen Márton Ferenc képviselő több 
témában szólalt fel. Az egyik a szennyvíz tisztító telepen folyó, általa a technológiai 
utasításokat megsértőnek nevező munkákra vonatkozott, miszerint a szennyvizet 
kiengedik a nádasra, mezőre, patakpartra. Fogalmazása szerint ez környezetkárosítás 
bűncselekményét jelenti. Kisgergely András ezt bizonyítóan videó felvételt tett fel az 
internetre. Információi szerint az ügyben büntető feljelentés is történt. Tájékoztatni 
szeretné a megjelenteket, a lakosságot arról, hogy az ügyben a Vízmű Kft-nél belső 
vizsgálatot folytatott. A vizsgálatot az ügyvezető utasítására a főmérnök szabályosan 
lefolytatta. A telep valamennyi dolgozóját meghallgatták, záró jelentés készült, melyből 
egyértelműen kiderült, hogy a szabálytalan szennyvízszivattyúzást R.F., a Kft. 
alkalmazásában álló gépkezelő hajtotta végre. Az előírásokat súlyosan megsértette, azt  
feletteseinek nem jelentette. Az eljárásról videó felvételt készített és ismeretlen 
személynek átadta. A kft. engedélye nélkül megtévesztő kommentárral látta el a videó 
felvételt, ezzel akarta a cég hírnevét rontani, szándékosan megsérteni. A testületi ülésen 
felhozott vádak tehát nem valósak, az a kft. egy dolgozójának szándékos cselekménye 
volt. Ennek következtében R. F. munkaviszonyát, november 30-án rendkívüli 
felmondással megszüntették. A vizsgálatról készült anyagok, jegyzőkönyvek 
rendelkezésre állnak. Feltételezi, hogy két képviselőtársát a nevezett gépkezelő 
megtévesztette, elhitték valótlan állítását és a videó felvételt.  Nyilvánosság előtti 
bocsánatkérésükkel az ügyet lezártnak tekinti, ellenkező esetben azonban felhívja 
figyelmüket a Büntető Törvénykönyv egyes szakaszaira, mint pl. a rágalmazás, 
becsületsértés, a jó hírnév megsértése. Képviselői esküjükkel ellentételesen ezzel nemcsak 
a cég jó hírnévnek, hanem az ózdi lakosoknak is ártanak. 
  
Márton Ferenc véleménye szerint az nem helyes eljárás, hogy a Vízmű Kft. saját magát 
kivizsgálja és megállapítja annak eredményét. Az ügyben rendőrségi vizsgálat folyik, 
melynek alakulásáról a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogják. Nehéz elképzelni, 
hogy egy ilyen nagy méretű műveletet, mint amit a bizonyítékok is alátámasztanak, egy 
ember el tudta volna végezni,  pláne a főnökei tudta nélkül. Nem egy videó felvétel van a 
birtokukban, hanem több, amely bizonyítja, hogy nem egyedi esetről, hanem sorozatos 
cselekményről volt szó,  amiről tudni kellett a vezetőségnek is. A szennyvíz iszapnak élő 
területekre, mezőre, nádasra való kiszivattyúzása olyan fokú természetkárosítást okoz, a 
talajszennyezés olyan fokú, hogy ezt el kell hárítani. A rendőrségi nyomozás eredménye 
után erről is dönteni kell.  
 
Kisgergely András véleménye szerint a Vízmű Kft. részéről történt kivizsgálás alapján 
korai, és nem lenne célravezető következtetést levonni. Az, hogy ez egy dolgozó tudatos 
tevékenysége lett volna, azért sem igaz, mert a felvételek dátumai bizonyítják, hogy nem 
egy-két esetről van szó, hanem azok egy évre visszamenőleg történtek. A felvételeken 
mázsás szivattyúk látszanak, ha ezt egy ember kiviszi - ismerve a nevezett dolgozó 
testalkatát – már azt is nehéz lenne elhinni,  de  akkor megkérdezi, hol volt a vezetés, ha 
ennyi időn keresztül nem vették észre. A bocsánatkéréssel szerinte várják meg a 
rendőrségi vizsgálat eredményét, a szakértők, a bíróság véleményét. A cselekmény-
sorozatot, hogy ez egy-két alkalom volt, vagy évek óta történt, talajvizsgálattal is 
bizonyítani lehet. 
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Fürjes Pál vitát nem nyit az előzőekkel kapcsolatban, a témát lezárta, az érintettség 
folytán adta meg a szót a két képviselőnek. Kéri Márton Ferenc képviselőt, mondja el első 
hozzászólását.  
 
Márton Ferenc szerint az oktatás nagy bajban van, az iskolákban a biztonság leromlott, 
ez Ózdon is jellemző némely iskolában. Mindenki hallott a sajnálatos amerikai esetről, 
amikor egy fiatal lövöldözött az iskolában és sok tanulót, tanárt megölt. Nem mondja, 
hogy Ózdra is ez a jellemző, de véleménye szerint nemsokára veszélyessé válhat a 
helyzet,  pl. a szakmunkásképző intézetben. Már korábban is kérte, hogy a városőrség 
tagjai közül bűnmegelőzési célból egy-két embert vezényeljenek az iskolába biztonsági 
őrnek, ezzel is segítve a rendőrség munkáját. A megelőzés lenne a cél, erre a városőrség 
jelenléte ideális lenne. Ezt a kérését eddig figyelmen kívül hagyták, pedig lassan 
bandaháború kezd kialakulni az iskolában. A városőrség ott tartózkodása plusz költséget 
nem okozna.  
 
Fürjes Pál elmondja, megtörtént az intézkedés, melyért köszönetet is kaptak az intézettől. 
Az iskola nem az önkormányzat kezelésében van, de fontosnak tartják, hogy a rendet 
megőrizzék. A Rendőrkapitány ezzel kapcsolatos megbeszélésük folyamán kiemelte, hogy 
fontosnak tartják az iskolákban a rendteremtést, részt vesznek az előforduló esetek 
kivizsgálásában, amely azonban plusz forrást vesz igénybe a rendőrségtől, amely elveszi 
más területről a létszámot. Túlzásnak tartja, hogy az amerikai ámokfutó esetét az ózdi 
helyzethez hasonlítsák. Az önkormányzat mindent megtesz a helyzet kezeléséért. Megadja 
a szót Obbágy Csaba, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnökének, aki e témában 
kíván hozzászólni. 
 
Boda István ügyrendben kér szót. A napirend keretében nincs lehetőség vitára,  kéri az 
elnököt ennek lezárására. 
 
Fürjes Pál fogadja az észrevételt, kéri Márton Ferencet, a  második hozzászólására. 
 
Márton Ferenc elmondja, a KSH felmérése alapján Magyarországon ma a vállalkozói 
szférában 229 EFt-ot, a közszférában 211 EFt-ot keresnek átlagosan. Ehhez képest a 
közfoglalkoztatottak bére bruttó 73.100 Ft/hó, amely  nettó 45 ezer forintot jelent, ebből 
kell megélniük. Vasárnap azt vette észre, hogy ónos esőben havat lapátolnak a 
közfoglalkoztatottak. Vasárnapi munkával szerinte nem ennyi bérezés járna nekik. Ha 
nincs lehetőség a bérük megváltoztatására, akkor egyéb ellátással való kompenzálással 
kellene munkájukat díjazni. 
 
Fürjes Pál megjegyzi, vasárnap nem  dolgoznak a közmunkások. Kéri képviselő társa 
harmadik hozzászólását. 
 
Márton Ferenc: az elmúlt testületi ülésen tájékoztatást kért arról, hogy a 
munkahelyteremtés szempontjából fontosnak tartott farkaslyuki bányanyitás hol tart. 
Polgármester úr nem volt jelen ekkor, ezért az  alpolgármester válaszolt kérésére, de 
véleménye szerint nem kapott tőle semmilyen konkrét választ. Polgármester úrtól kér 
tájékoztatást az ügy alakulásáról. Tudomása szerint 16 fő beiskolázása megtörtént, de 
ismerve a bányászat volumenét, a 16 fő megkérdőjelezi ennek valóságtartalmát. Kérdése, 
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ki, miből finanszírozza ezt a képzést, és kik vesznek benne részt? Véleménye szerint a 
képzés öncélú. 
 
Fürjes Pál: Farkaslyuk önálló település, a tanbánya ott indította el a képzést. Véleménye 
szerint a 16 fő jó számnak tekinthető, hisz ez egy folyamat, megállapodás első lépése. 
Komló, Várpalota, Farkaslyuk kiemelt központ lesz e témában, ez a három térség vesz 
részt a képzésben. Farkaslyukban a feltárás folyik, erre van engedélye a vállalkozásnak. 
Egyenlőre feltárási szakaszban van a bánya, a képzéssel megindították a későbbi 
munkások utánpótlását. Javasolja képviselő társának, hogy  Farkaslyukban szerezzen be 
fontosabb információkat.   
Kéri Dr. Bélteczki Jánost a kórházban kialakult helyzetről adjon tájékoztatást.  
 
Dr. Bélteczki János ismerteti a kialakult helyzetet a kórházban. A 2012-es egészségügyi 
béremelésből az ózdi  kórház és másik három kórház kimaradt. Ez komoly érdeksérelmet 
jelentett a dolgozóknak, ezért demonstrációt  terveztek. Nyár végén ígéretet kaptak arra, 
hogy a visszamenőleges béremelés kifizetésre kerül, de sajnos ez nem történt meg. Krízis-
helyzet alakult ki a kórházban, ennek kezelésére a területért felelős államtitkár is Ózdra 
érkezett, de ez a tárgyalás sem hozott eredményt. A kórház menedzsmentje ezután olyan 
áldozatot hozott, amely példaértékű, melyet a Képviselő-testület nevében ezúton is 
megköszön. A saját tartalékuk terhére a dolgozók a tegnapi napon megkaptak az egy éves 
visszamenőleges béremelés  összegéből három havi részt.  A fennmaradó részt a központi 
költségvetés terhére jövő év tavaszán megkapják. Ezzel sikerült megőrizni a munkabékét, 
a dolgozók elégedetlenségét átmenetileg csillapítani. A megvalósulás előtt álló európai 
projekteket, a kórház jövőjét biztosítandó  közelgő átadást veszélyeztette volna, ha nem 
tudtak volna a dolgozókkal közös nevezőre jutni.  Nemcsak azok a dolgozók kapták meg a 
juttatás egy részét, akiknek ez járt volna, hanem a többi dolgozó is   kapott a cafetéria 
rendszer keretében egy kisebb összeget.  
 
Fürjes Pál megköszöni a képviselő-társainak ez évi munkáját.  Munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy Ózdról egy más kép alakuljon ki, mint eddig. Mindenkinek 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván.  
Mivel több kérdés észrevétel nem hangzott el, az ülést bezárja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál 
        jegyző        polgármester 
 
 


