Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-án a Városháza
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Dr.
Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál,
Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Dr. Bélteczki János, Boda István képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Berki Lajos
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Zsigray Árpád
Halász Béla
Ihász Zoltán
Fodor Gábor
Krokavecz Györgyné
Pap Béláné
Martisné Víg Zsuzsanna

jegyző
aljegyző
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Ózdi Járási Hivatal hivatalvezetője
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Ózdi Igazgatóság
személyforgalmi igazgatója
Közterület-felügyelet vezetője
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény igazgatója
jegyzőkönyvvezető (1-8. napirendig)
jegyzőkönyvvezető (9-18. napirendig)

Napirendi javaslat:
1.) Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának
módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete az
Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Javaslat a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc
Tagintézménye működtetésével és fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
4.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi működéséről
Előterjesztő:
Polgármester
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5.) Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Felügyelő Bizottsági
tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Javaslat az ÓZDI Szociális Szövetkezet névhasználatához történő hozzájárulásra
Előterjesztő:
Polgármester
7.) Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok
megvételére
Előterjesztő:
Polgármester
8.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat a Városi Sportcsarnok térségében lévő közvilágítási hálózat javításához pénzügyi
fedezet biztosítására
Előterjesztő:
Polgármester
10.) Javaslat az Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítására
Előterjesztő:
Polgármester
11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től
2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
12.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013-2014. évi téli
felkészülési programjára
Előterjesztő:
Városés
Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény
intézményvezetője
13.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2013-2014.
évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére
Előterjesztő:
Városés
Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény
intézményvezetője
14.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálásáról szóló 240/2013. (IX.26.) határozat
módosítására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
15.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ózd, Lehel vezér út 1. szám alatti ingatlan
üzemeltető váltására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
16.) Tájékoztató a „Települési szilárd hulladékkezelési
végrehajtásáról
Előterjesztő:
ÓHG Kft. ügyvezetője

közszolgáltatási

szerződés”
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17.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről
Előterjesztő:
Ózd Városi Férfi Teke Club elnöke
18.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fürjes Pál levezető elnök 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 13 képviselő jelen van. A
napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
- 4/a.) napirendként a „Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára” c. előterjesztés,
- 4/b.) napirendként a „Javaslat az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettes ózdi közkifolyókkal kapcsolatos vizsgálatát
lezáró jelentésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” c. előterjesztés,
- 4/c.) napirendként a „Javaslat a kápolna építés támogatásáról szóló 225/2013. (IX. 26.)
határozat módosítására” c. előterjesztés, míg
- 4/d.) napirendként a „Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására” c.
előterjesztés kerül felvételre.
Kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirendről.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának
módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete az
Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Javaslat a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc
Tagintézménye működtetésével és fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
4.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi működéséről
Előterjesztő:
Polgármester
4/a.) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással kapcsolatos
döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
4/b.) Javaslat az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
biztos-helyettes ózdi közkifolyókkal kapcsolatos vizsgálatát lezáró jelentésével
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő:
Polgármester
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4/c.) Javaslat a kápolna építés támogatásáról szóló 225/2013. (IX. 26.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Alpolgármester
4/d.) Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:
Polgármester
5.) Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Felügyelő Bizottsági
tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Javaslat az ÓZDI Szociális Szövetkezet névhasználatához történő hozzájárulásra
Előterjesztő:
Polgármester
7.) Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok
megvételére
Előterjesztő:
Polgármester
8.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat a Városi Sportcsarnok térségében lévő közvilágítási hálózat javításához pénzügyi
fedezet biztosítására
Előterjesztő:
Polgármester
10.) Javaslat az Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítására
Előterjesztő:
Polgármester
11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től
2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
12.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013-2014. évi téli
felkészülési programjára
Előterjesztő:
Városés
Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény
intézményvezetője
13.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2013-2014.
évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére
Előterjesztő:
Városés
Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény
intézményvezetője
14.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálásáról szóló 240/2013. (IX.26.) határozat
módosítására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
15.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ózd, Lehel vezér út 1. szám alatti ingatlan
üzemeltető váltására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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16.) Tájékoztató a „Települési szilárd hulladékkezelési
végrehajtásáról
Előterjesztő:
ÓHG Kft. ügyvezetője

közszolgáltatási

szerződés”

17.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről
Előterjesztő:
Ózd Városi Férfi Teke Club elnöke
18.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.

1.)
napirend
Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv
Leírásának módosítására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a Településszerkezeti
Tervben a beérkezett észrevételek, javaslatok átvezetésre kerültek, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2013. (X.30.) határozata
Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának
módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
a) az Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának
tárgyában hozott 124/KH/2011. (V.19.) határozat (továbbiakban: Határozat) 1.
melléklete a határozat 1. mellékletének megfelelően módosul,
b) a Határozat 2. mellékletének 15.7. pontja a következő alponttal egészül ki:
„15.7.3. Ke Egyéb különleges terület”
c) a Határozat 2. mellékletének 1. függeléke helyébe a határozat 2. melléklete szerinti
függelék lép.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. január 1., illetve folyamatos
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2. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban
módosított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező
Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2014. január 1., illetve folyamatos
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1. melléklet a 256/2013. (X.30.) határozathoz

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA
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1. SZ. MÓDOSÍTÁS

2. SZ. MÓDOSÍTÁS

9
4. SZ. MÓDOSÍTÁS

6. SZ. MÓDOSÍTÁS

10
8. SZ. MÓDOSÍTÁS

11
10. SZ. MÓDOSÍTÁS

11. SZ. MÓDOSÍTÁS

12
13. SZ. MÓDOSÍTÁS

14. SZ. MÓDOSÍTÁS

13
15. SZ. MÓDOSÍTÁS

Az 5., 7. és 9. sz. módosítási javaslat nem került elfogadásra.
A 3., 12. és 16. sz. módosítási javaslat a Településszerkezeti Terv módosítását nem teszi
szükségessé.
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2. melléklet a 256/2013.(X.30.) határozathoz
„1. függelék a 124/KH/2011. (V.19.) határozathoz
Településszerkezeti Terv Leírásának
1. függeléke
TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Országos védelem alatt álló területek
1.1. A törvény erejénél fogva ex-lege országos védelem alatt áll Ózd város közigazgatási területén
14 forrás.
1.2. Az ex-lege országos védelem alatt álló források listája:
1.2.1 Betonkockás – dagonya – forrás
1.2.2 Gyékény – forrás
1.2.3 Homokforgató – forrás
1.2.4 Itatós – kúti – forrástérség
1.2.5 Kis – tó – melletti – forrás
1.2.6 Ladány – völgyi – patak forrása
1.2.7 Nádastóból – folyó forrás
1.2.8 Négy –szilvafa – alatti – forrás
1.2.9 Ravaszlyuk alatti – forrás
1.2.10 Remetei – kis - kút
1.2.11 Sűrű – bokros – forrás
1.2.12 Szennai – cső – forrás
1.2.13 Várkony- pusztai – forrás
1.2.14 Vizsla- fürdő

1. ábra: Ex – lege országos védelem alatt álló források térképi feltüntetése
2. Természeti területek:
2.1. A természeti területeket magasabbrendű jogszabály határozza meg. Ezek természetközeli
állapotokkal jellemezhető erdő, gyep, nádas művelési ágú földrészletek.
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2.2. Magasabbrendű jogszabály rendelkezései szerint felszíni vizek esetében a nagyvízi meder – ha
nem minősül egyéb jogszabály alapján védett természeti területnek – szintén természeti
területként kezelendő.
3. Természetközeli területek:
A mocsár, a nádas, a karsztbokorerdő, és a sziklásterület természet közeli területnek minősülnek.
4. Érzékeny természeti területek (ÉTT vagy ESA):
Ózd közigazgatási területe a „Heves - Borsodi dombság” valamint az „Ózd környéke”
megnevezésű kiemelten fontos ÉTT térségek által érintett terület.

2. ábra: Érzékeny természeti területek térképi feltüntetése Ózd város közigazgatási területén
5. Natura 2000 területek (KTT):
Ózd közigazgatási területén kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület található, melynek
paraméterei az alábbiak:
5.1.1. A terület neve: Ózd- Harmaci - dombok
5.1.2. A terület azonosító kódja: HUBN20027
5.1.3. Érintett helyrajzi számok: 04087a, 04087b, 04087c, 04088, 04089/1a, 04089/1b, 04089/1c,
04089/1d.
5.1.4. A terület nagysága: 73,65 ha
5.1.5. Jelölő élőhelyek: 6210* Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei
5.1.6. Jelölő növényfajok
Echium russicum
piros kígyószisz
Pulsatilla grandis
leánykökörcsin
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3. ábra: NATURA 2000 területek térképi feltüntetése Ózd város közigazgatási területén
6. Országos ökológiai hálózat területei:

4. ábra: Ózd igazgatási területét érintő nemzeti ökológiai hálózat kiterjedése
(MT:magterület, OF: ökológiai folyosó, PT: pufferterület)
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7. Egyéb védettségi kategóriák és területek:
A B.-A.-Z- megyei Területrendezési terv alapján Ózd közigazgatási területét az alábbi
természetvédelemmel összefüggő térségi övezetek érintik:
1. nemzeti ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó övezete,
2. NATURA 2000 természet-megőrzési terület övezete,
3. országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,
4. történeti települési terület övezete,
5. kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete.”
-.-.-

2.)
napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete
az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011.
(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal – Állami Főépítész, Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete,
Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Ózd
Város Önkormányzatának Jegyzője, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága, Miskolci Bányakapitányság, ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., BORSODVÍZ Zrt.
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Ózdi Üzemigazgatósága, Ózdi TÁVHŐ Kft., Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi Kirendeltsége,
az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
– Állami Főépítész, valamint az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.2.6.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság, a 2. melléklete 2.3.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés 7. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
[különleges beépítésre nem szánt területek, ezen belül]
„c) egyéb különleges terület Ke”

2. §
A Rendelet 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az iparterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása:
Alkalmazható
Sajátos
használat
szerint

Jelentős
mértékű zavaró
hatású ipar
terület

Telekre vonatkoztatott
kialakítható legkisebb

Építési övezet jele

Gip-1
SZ-1

SZ
22,5

30
5000

Gip-2
SZ-1

SZ
12,5

Gip-2
SZ-2
Gip-2
SZ-3

Beépítési mód

telekterület
m2

szélesség
(m)

zöldfelület %

megengedett
legnagyobb
építmény
beépímagasság
tettség %
(m)

SZ

5000

50

40

22,5

30

50
5000

SZ

5000

30

25

12,5

50

SZ
9,5

50
2000

SZ

2000

25

25

9,5

50

SZ
7,5

50
1000

SZ

1000

20

25

7,5

50

SZ

5000

20

25

22,5

30

Gip-1
Egyéb
terület

ipar

Gip-2

gyepmesteri telep
Gip-2
SZ-4

SZ
22,5

30
5000

Hulladék-kezelő telep
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A
települési
infrastruktúra
közmű területei

Gip-3

Gip-3
SZ-1

SZ
12,5

50
3000

SZ

3000

25

25

12,5

50

SZ
12,5

50
2000

SZ

2000

20

25

12,5

50

40
3000

SZ

3000

25

25

9,5

40

50
2000

SZ

2000

20

25

12,5

50

fűtőmű
Gip-3
SZ-2

telefonközpont
Gip-3
SZ-3

SZ
9,5

telephely
Gip-3
SZ-4

SZ
12,5

általános egyéb

„
3. §
A Rendelet 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A különleges területek telkekre vonatkozó összefoglaló szabályozása:
Alkalmazható
Sajátos
használat
szerint

K-1
különleges
kereskedelmi
terület

Telekre vonatkoztatott
kialakítható legkisebb

Építési övezet jele

K-1

SZ

40

SZ-1

12,5

10000

Beépítési
mód

telekterület
m2

szélesség
(m)

zöldfelület %

megengedett
legnagyobb
építmény
beépímagasság
tettség %
(m)

SZ

10000

50

40

12,5

40

SZ

600
(K*)

20

40

9,5

40

5000

20

40

12,5

20

1000

20

40

7,5

40

bevásárló központ
K-1

SZ

40

SZ-2

9,5

600(K*)

K-2

SZ

20

SZ-1

12,5

5000

K-2

SZ

40

SZ-2

7,5

1000

SZ
K-2
különleges
intézményi
területek

SZ

20

K-2

SZ

20

SZ-3

9,5

2500

K-2

SZ

50

SZ-4

12,5

2500

K-2

Z

40

Z-1

7,5

1000

K-3

SZ

40

SZ-1

22,5

10000

K-4
SZ-1

SZ
7,5

K-4
SZ-2

SZ

2500

50

40

9,5

20

SZ

2500

25

40

12,5

50

Z

1000

25

40

7,5

40

SZ

10000

100

40

22,5

40

20
5000

SZ

5000

50

40

7,5

20

SZ
12,5

40
10000

SZ

10000

100

40

12,5

40

K-4
SZ-3

SZ
12,5

40
2000

SZ

2000

100

40

12,5

40

K-5
SZ-1

SZ
9,5

40
6000

SZ

6000

50

40

9,5

40

K-5
SZ-2

SZ
7,5

20
10000

SZ

10000

100

60

7,5

20

K-6 hulladékkezelők
területe

K-6
SZ-1

SZ
9,5

10
10000

SZ

10000

100

40

9,5

10

K-7
különleges
közlekedési
területek

K-7
SZ-1

SZ
7,5

40
5000

SZ

5000

50

40

7,5

40

K-3
különleges
egészségügyi
területek

K-4
különleges
sportolási
célú területek

K-5
különleges
mezőgazdasági
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K-7
Z-1

Z
4,5

40
2000

K-8
SZ-1

SZ
9,5

SZ
7,5

Z

2000

20

40

4,5

40

10
5000

SZ

5000

50

40

9,5

10

10
2000

SZ

2000

50

40

7,5

10

temető
K-8
temető
területek

K-8
SZ-2

kegyeleti park
K* kialakult telekviszonyok figyelembevételével, ill. az illeszkedés szabályai szerint megállapítva”

4. §
A Rendelet 34. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3)

K
Egyéb különleges terület (állatmenhely) övezete
E1
1. Az övezetben a 5%-os beépítettségi mértéket meg nem haladóan állattartáshoz
kapcsolódó építmények és épületek, valamint az állattartási tevékenységet kiszolgáló
funkciók helyezhetőek el. Jellemzően emberi tartózkodásra szolgáló épület
beépítettsége 2% lehet.

(4)

K
Egyéb különleges terület – „ETNO-falu” övezete
E2
1. Az övezetben 2+3 %-os beépítettségi mértéket meg nem haladóan helyezhetőek el
épületek, építmények, úgy, hogy ebből jellemzően emberi tartózkodásra szolgáló épület
beépítettsége 2% lehet.
2. Az övezetben a népi hagyományokat bemutató lakóépületek mellett az
idegenforgalomhoz kapcsolódó bemutató-, sport-, szálláshely szolgáltató-, vendéglátóés egyéb a rendeltetéshez illeszkedő funkciójú épületek/építmények helyezhetőek el. A
gazdálkodási tevékenységet bemutató mezőgazdasági és állattartási létesítmények
elhelyezése megengedett.
3. Az épületek, építmények kizárólag természetes anyagok felhasználásával, tájba illő
módon épülhetnek.”

5. §
A Rendelet a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. §
A természetvédelemmel kapcsolatos sajátos előírások
A 063/6, 191/6, 191/7, 9258, 9259/7 hrsz.-ú területekre az igénybevétel előtt természetvédelmi
alapállapot felmérést kell készíteni és az építési hely kijelölését az illetékes természetvédelmi hatósággal
egyeztetni szükséges.”
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6. §
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §
A Rendelet 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
8. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet a 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
’ 1. melléklet a 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez”
A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA
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1. SZ. MÓDOSÍTÁS

2. SZ. MÓDOSÍTÁS

25
3. SZ. MÓDOSÍTÁS

26
4. SZ. MÓDOSÍTÁS

6. SZ. MÓDOSÍTÁS

27
8. SZ. MÓDOSÍTÁS

28
10. SZ. MÓDOSÍTÁS

11. SZ. MÓDOSÍTÁS

29
12. SZ. MÓDOSÍTÁS

13. SZ. MÓDOSÍTÁS

30
14. SZ. MÓDOSÍTÁS

15. SZ. MÓDOSÍTÁS

31
16. SZ. MÓDOSÍTÁS

Az 5., 7. és 9. sz. módosítási javaslat nem került elfogadásra.
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1. függelék a 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
„1. függelék a 14/2011. (V.20. önkormányzati rendelethez

TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Országos védelem alatt álló területek
1.1. A törvény erejénél fogva ex-lege országos védelem alatt áll Ózd város közigazgatási területén
14 forrás.
1.2. Az ex-lege országos védelem alatt álló források listája:
1.2.1 Betonkockás – dagonya – forrás
1.2.2 Gyékény – forrás
1.2.3 Homokforgató – forrás
1.2.4 Itatós – kúti – forrástérség
1.2.5 Kis – tó – melletti – forrás
1.2.6 Ladány – völgyi – patak forrása
1.2.7 Nádastóból – folyó forrás
1.2.8 Négy –szilvafa – alatti – forrás
1.2.9 Ravaszlyuk alatti – forrás
1.2.10 Remetei – kis - kút
1.2.11 Sűrű – bokros – forrás
1.2.12 Szennai – cső – forrás
1.2.13 Várkony- pusztai – forrás
1.2.14 Vizsla- fürdő

1. ábra: Ex – lege országos védelem alatt álló források térképi feltüntetése
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2.
Természeti területek:
2.3. A természeti területeket magasabbrendű jogszabály határozza meg. Ezek természetközeli
állapotokkal jellemezhető erdő, gyep, nádas művelési ágú földrészletek.
2.4. Magasabbrendű jogszabály rendelkezései szerint felszíni vizek esetében a nagyvízi meder – ha
nem minősül egyéb jogszabály alapján védett természeti területnek – szintén természeti
területként kezelendő.
3.
Természetközeli területek:
A mocsár, a nádas, a karsztbokorerdő, és a sziklásterület természet közeli területnek minősülnek.
4.
Érzékeny természeti területek (ÉTT vagy ESA):
Ózd közigazgatási területe a „Heves - Borsodi dombság” valamint az „Ózd környéke”
megnevezésű kiemelten fontos ÉTT térségek által érintett terület.

2. ábra: Érzékeny természeti területek térképi feltüntetése Ózd város közigazgatási területén
5.
Natura 2000 területek (KTT):
Ózd közigazgatási területén kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület található, melynek
paraméterei az alábbiak:
5.1.7. A terület neve: Ózd- Harmaci - dombok
5.1.8. A terület azonosító kódja: HUBN20027
5.1.9. Érintett helyrajzi számok: 04087a, 04087b, 04087c, 04088, 04089/1a, 04089/1b, 04089/1c,
04089/1d.
5.1.10. A terület nagysága: 73,65 ha
5.1.11. Jelölő élőhelyek: 6210* Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei
5.1.12. Jelölő növényfajok
Echium russicum
piros kígyószisz
Pulsatilla grandis
leánykökörcsin
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3. ábra: NATURA 2000 területek térképi feltüntetése Ózd város közigazgatási területén
6. Országos ökológiai hálózat területei:

4. ábra: Ózd igazgatási területét érintő nemzeti ökológiai hálózat kiterjedése
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(MT:magterület, OF: ökológiai folyosó, PT: pufferterület)

7.

Egyéb védettségi kategóriák és területek:
A B.-A.-Z- megyei Területrendezési terv alapján Ózd közigazgatási területét az alábbi
természetvédelemmel összefüggő térségi övezetek érintik:

nemzeti ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó övezete,

NATURA 2000 természet-megőrzési terület övezete,




országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,
történeti települési terület övezete,
kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete.
„
-.-.-.-

3.)
napirend
Javaslat a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc
Tagintézménye működtetésével és fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Obbágy Csaba levezető elnök elmondja, a köznevelési törvény előírja, hogy a 3000 főt
meghaladó településeken az önkormányzatnak kell gondoskodni a működtetésről. Voltak
elképzelések arra vonatkozóan, hogy a Zeneiskolát és a Nevelési Tanácsadót más helyre
költöztetik, ám ettől az elképzeléstől elálltak, hatályon kívül helyezik a korábbi döntéseiket. A
Zeneiskola átadása a megállapodás szerint szeptember 1-től történik. Az elmúlt héten a városba
látogatott Hoffman Rózsa köznevelésért felelős államtitkár asszony, akivel többek közt a
Zeneiskola működtetéséről is beszéltek, megfogalmazásra került az a levél, melyben a jövő évi
normatívát megigénylik a működtetésre.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottsági ülésen
elhangzott kiegészítést, melyet a határozati javaslat 5. pontjaként javasolnak megfogalmazni.
„5.) A 2. pontban foglaltaknak megfelelően az Ózd belterület 5267/A/2 hrsz-ú, természetben a
3600 Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlan a Gazdasági Ellátó Központ kezelésébe került. A
Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratát a soron következő képviselő-testületi ülésen
módosítani kell.
Felelős: Alapító Okirat módosításáért: PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
Határidő:a Képviselő-testület soron következő ülése”
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a
határozatról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
257/2013. (X.30.) határozata
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Tagintézménye működtetésével és fenntartásával kapcsolatos
döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Erkel
Ferenc Tagintézmény alapfokú művészetoktatási tevékenysége végzése érdekében az
Ózd belterület 5267/A/2 hrsz-ú, természetben a 3600 Ózd, Gyár út 2. szám alatti
ingatlant - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján - ingyenes
használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, mindaddig, amíg az
ingatlanban állami köznevelési feladat ellátás történik.
2.) Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében 3.500 EFt a Gazdasági Ellátó
Központ – mint működtető - részére rendelkezésre áll az 1. pontban szereplő ingatlan
2013. szeptember 1-től történő működtetéséhez.
3.) A Képviselő-testület a 118/2013. (IV.24.); a 31/2013. (V.8.) és a 169/2013. (VI.28.)
határozatait hatályon kívül helyezi.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a használatba adáshoz
szükséges okiratokat aláírja.
Felelős:
Okiratok aláírásáért: Polgármester
Az átadás-átvétel lebonyolításáért: PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
Működési költségek rendezéséért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: döntést követően azonnal és értelemszerűen
5.) A 2. pontban foglaltaknak megfelelően az Ózd belterület 5267/A/2 hrsz-ú, természetben
a 3600 Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlan a Gazdasági Ellátó Központ kezelésébe
került. A Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratát a soron következő képviselőtestületi ülésen módosítani kell.
Felelős:
Határidő:

Alapító Okirat módosításáért: PH. Humánerőforrás és Képviselőtestületi Osztály vezetője
a Képviselő-testület soron következő ülése
-.-.-

4.)
napirend
Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi működéséről
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a Társulás 125 önkormányzatnak oldja meg a
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatát. Nyolc évvel ezelőtt elkezdődött a térség
hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítésével kapcsolatos beruházás, amely a települések
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hulladékkezelési gondját oldja meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény értelmében a társulásnak kötelező félévente beszámolni. Az Mötv-nek
megfelelően minden társulásnak felül kell vizsgálni a társulási megállapodását, a következő
napirend ezzel kapcsolatos. Változott a hulladékkezelés szabályozása is, a kormányzat
törekvése, hogy állami vagy önkormányzati kezelésbe adja ezt a feladatot, a hulladékkezelést
végző cégek kerüljenek állami vagy önkormányzati tulajdonban. Ózdon megfelelő szolgáltató
céget kell keresni, hisz az ÓHG Kft. felmondta a szerződést, nem rendelkezik azzal a feltétellel,
amely alkalmassá tenné a jövőben a feladatellátásra, hisz a Kft-ben csak 20,5 %-os az
önkormányzati részesedés. Már tavasztól előkészítő tárgyalások folynak ez ügyben. A
beszámoló a Társulás szakmai tevékenységről, pénzügyi helyzetéről szól. A
tagönkormányzatok egy része nem olyan módon szedi be a díjat, mint Ózd, hisz itt az ÓHG
Kft. közvetlenül a lakossággal áll kapcsolatban. A települések nagy részében ez úgy van
megoldva, hogy az önkormányzat szedi be a díjat kommunális adó vagy egyéb formában. Ezek
a bevételek sokszor nem fedezik a költségeket, a Társulásnál ezért a társult tagok tartozásai
magasak.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a beszámolót és
a társulási megállapodással kapcsolatos döntést is egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásával kapcsolatban.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
258/2013. (X.30.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú beszámolót megtárgyalta és
az abban foglaltakat elfogadja.
Felelős:
Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
-.-.4/a.) napirend
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással kapcsolatos
döntés meghozatalára
Obbágy Csaba levezető elnök, mivel az előző napirend kapcsán elhangzott az előterjesztő
szóbeli kiegészítése és a bizottsági elnök javaslata e témában is, kéri, szavazzanak az
előterjesztésről.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2013. (X.30.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással kapcsolatos
döntés meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: A Társulási Megállapodás aláírásáért: Polgármester
A határozat Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás részére történő megküldéséért: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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4/b.) napirend
Javaslat az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
biztos-helyettes ózdi közkifolyókkal kapcsolatos vizsgálatát lezáró jelentésével
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, már a 2013-as költségvetés előkészítésénél foglalkoztak a
takarékossági lehetőségekkel, köztük azzal, hogy a közkutak működését felül kell vizsgálni,
hisz tapasztalták, hogy pazarlás, illetve ipari vízkivétel történik némelyik kúton. A júniusi
testületi ülésen hatósági engedélyek birtokában hozták meg a közkifolyókkal kapcsolatos
határozatukat, melyben döntöttek arról, hogy a 123 közkútból 63 esetében szűkítést
alkalmaznak, a korábbi nagy sebességgel folyó vizet, fojtással korlátozva lassabb vízkivételi
lehetőséget biztosítanak, illetve 26 olyan kutat, ahol az ellátandó területen 150 m-en belül másik
kút is található, lezárnak. Az intézkedés végrehajtása július közepére megtörtént. Augusztus
elején politikai hecc-kampány, az önkormányzat elleni támadás következtében a sajtó felkapta
a hírt és botrány keletkezett. Mivel kánikula riadó volt kiadva az országra, a katasztrófavédelem
arra kérte az önkormányzatot, vizsgálják felül a vízkorlátozást, amelyet ő inkább
takarékosságnak nevezne. Engedve a nemzetközi sajtó szintjére emelkedett politikai hecckampánynak, a Belügyminiszter kérésének, az önkormányzat visszaállította az eredeti állapotot
a közkutakon. Szeptember hónapban felülvizsgálták a helyzetet, a közelgő tél miatt azonban a
fojtásokat visszaállítani már nem lehet. A nyári szezon kezdetéig április 15-ig visszatérnek a
kutak helyzetére. Megállapítható tehát, amit az ombudsmani jelentés is tartalmaz, hogy az
önkormányzat szabályosan járt el, mindenkinek biztosította a vízhez való jutását, minden terület
ellátott volt. Azonban a hírforrások hatására, amelyek nem az objektív helyzetet mutatták be,
az ombudsman olyan következtetést hozott, hogy az önkormányzat járjon el annak érdekében,
hogy ne történjen a szegregációban diszkrimináció, a nemzeti fejlesztési miniszter vizsgálja
felül az egész országra vonatkozóan a közkifolyókkal kapcsolatban hozott rendeleteket. Ez a
kérdéskör tehát már túlnyúlik az ózdi problémán. Véleménye szerint az ombudsmani jelentés
úgy készült, hogy a készítői közül nem volt senki a helyszínen, csak hírforrásokra
támaszkodtak, ebből következően nem tényszerű megállapításokat is tartalmaz, melyeket az
önkormányzat megkifogásolt. Kifogásolja azonban, hogy egy zöld szervezet sem jelentkezett,
hogy helyeselje az intézkedést, hisz pontosan a kánikula esetén nem kellene a vizet pazarolni.
Kiemeli, azokat az embereket is képviselni kell ebben az ügyben, akik lehet, hogy utolsó
fillérjükkel is, de kifizetik a vízdíjat, tehát a pozitív diszkriminációt sem tudják támogatni. Az
intézkedés szabályos volt, az egész városra vonatkozott, hatósági és törvényességi szabályokat
nem sértettek. A közeljövőben személyes találkozásra, egyezetésre Ózdra fogja hívni az új
ombudsmant. A jelentést a régi készítette.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az
előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen
tárgyalta. Mint a VSI intézményvezetője, közli, a közkutakra rendelkezésre álló évi
pénzeszköz már kimerült, a mesterségesen keltett hecc kampány miatti munkálatok,
nevezetesen a leszerelés számlái is megérkeztek, sőt a kárt még fokozta, hogy a várt
megtakarítás is elmaradt ezeken a kutakon. A két bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kisgergely András képviselő szerint a Polgármester úr elég finoman fogalmazott a jelentéssel
kapcsolatban. Azok, akik ezt a jelentést írták egy budapesti irodából ki nem lépve, ide nem
jőve hozták meg állásfoglalásukat, amelynek jórészét sajtóorgánumokból vették. Nem érti a
megállapításukat, hisz az ózdi önkormányzat minden felügyeleti szerv által jóváhagyva,
törvényesen fogadta el a közkifolyókkal kapcsolatos határozatát. Sérelmezi, hogy október 10én született meg az ombudsman állásfoglalása, holott szeptemberben már az önkormányzat
meghozta az újabb határozatát a közkifolyókkal kapcsolatban. Nem tudja mit csinált egy
hónapig az ombudsman. Jelentésében azt is írja, hogy: „fordítson különös figyelmet a hátrányos
helyzetben lévő és társadalmilag kirekesztett (ózdi viszonylatban: nagyon magas arányban
cigány származású) lakosság jogainak és érdekeinek a védelmére.” Úgy tudja nem szabad, sőt
tilos bármilyen listát felállítani etnikai alapon, akkor az ombudsman miért állít fel listát, azzal
kapcsolatban, hogy Magyarországon hol, mennyi cigány él. Az ombudsman harmadik
megállapítása, hogy az egyenlő bánásmód követelményét tartsa be az önkormányzat.
Polgármester úr is elmondta, hogy Ózdon nemcsak olyan emberek élnek, akiknél nincs
bevezetve a víz, hanem nagyobb részben olyanok, ahol van vezetékes ivóvíz, viszont a
közkutakon az ott használók számára ingyenes víz, amit az önkormányzatnak ki kell fizetni. Az
egyenlő bánásmód kérdésével kapcsolatban akkor azt kellene megvizsgálni, hogyan lehetne
ezektől az emberektől beszedni a víz árát. Jó lenne, ha megvizsgálnák, hogy valójában ki
indította el ezt a botrányt, hisz ő a legelső ezzel kapcsolatos bejegyzést Bódis Krisztától olvasta,
aki szívszorító történetet írt le a cigány családok helyzetéről, aminek valóságtartalma
megkérdőjelezhető. Ez robbantotta ki a botrányt, és ehhez csatlakoznak egyes politikai erők. Jó
lenne már megkérdezni Bódis Krisztától, hogy mit keres itt Ózdon, mit csinált itt Hétes telepen,
miért csak akkor van nyitva a megépített mosdó, ha valamilyen delegáció jár arrafelé?
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, maradjanak a tárgynál, az előterjesztéssel kapcsolatos
állásfoglalásnál.
Berki Lajos az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megjegyzi, hogy az
információkat Budapestre valaki leadta, amire a jogvédők és különböző politikai erők reagáltak.
A keletkezett botrány kapcsán egyes jogvédők a nemzetiségi önkormányzatra mindent
mondanak, hogy nem követett el mindent azért, hogy megnyittassa a közkutakat. Olyan külső
szervezetek, akiknek semmi köze nincs Ózdhoz, megpróbáltak tüntetést szervezni, amelyet
sikerült leállítaniuk, hisz megállapodtak a Polgármester úrral, hogy a közkutakon a
vízvételezéshez rásegítést fognak alkalmazni. Kijelenthető, hogy víz volt és van is a területeken,
az hogy lassabban jött, az a takarékossági intézkedések miatt történt. Véleménye szerint azért,
hogy a roma lakta területeken megakadályozzák a vízpazarlást, ahol lehet, vezessék be az
ivóvizet, az emberek munkájukkal járuljanak hozzá, adjanak részükre részletfizetést a
bekötéshez, és ha be lesz vezetve a víz, majd mindenki megtudja, hogy mit jelent, ha pazarolja
a vizet, vagy ha takarékoskodik. Nagyon sok roma ember fizet most is vízdíjat. Személy szerint
ő mindig is tartózkodott a botrányoktól, a békesség és a törvényesség betartását tartja mindig
szem előtt.
Márton Ferenc képviselő szerint határozottan kellene fellépni ez ügyben, mert ha precedens
keletkezik abból, hogy a vizet lehet ingyen pazarolni, akkor legközelebb már az illegális
áramvételezéseket is követelhetik, hogy legalizálják, vagy a fűtésszezon közeledtével a
falopásokat is. Ha pedig fellépnek ellene, megint ilyen botrány fog keletkezni.
Dr. Mészáros Miklós képviselő ügyrendben kér szót. Véleménye szerint ezt a témát már teljes
mértékben kielemezték, zárják le a vitát ezzel kapcsolatban.
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Obbágy Csaba levezető elnök mielőtt a vitát lezárná, idéz az előterjesztésből: „Ózd Város
Önkormányzata szociális hatóságként eljárva eddig is kiemelt figyelmet fordított a hátrányos
helyzetben lévők jogainak és érdekeinek védelmére és döntéseinél a jövőben is az alapvető
jogok (többek közt a származási alapon történő megkülönböztetés mentesség) tiszteletben
tartásával kíván eljárni.”
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, igaz nem szorosan, de kapcsolódik a témához, tegnap a svájci
támogatású ivóvíz beruházás irányító hatóságának ülése volt, melynek egyik napirendjeként ezt
a témát tárgyalták. A pályázatot a botrány hírbe hozta, összemosták a két ügyet, olyan szintig
ment el, hogy a svájci államszövetségen az ezzel foglalkozó bizottság külön napirend keretében
tárgyalta, hogy Ózdon mi történt, igazoló jelentést kellett beadni, melyhez információt
biztosított az önkormányzat. A svájci nagykövetség képviselője az önkormányzatnak adott
igazat, mégis a sajtóval szemben nekik kellett védekezni. Ez a 1,8 milliárd Ft-os beruházás,
amely csökkenti a városban az ivóvíz ellátás veszteségeit, a csövek, tolózárak cseréjével, a
víztározók felújításával, kapacitásának bővítésével az ellátás biztonságát fokozza,
fordulóponthoz ért. A közbeszerzési eljárás vége felé járva, nemsokára meg lehet kötni a
kivitelezési szerződést, és még az idén a beltéri munkák elkezdődhetnek. Hasonló módon a
szennyvíz csatornázásra vonatkozó pályázatban is megtörtént a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás kiírása. Reméli, az előírt határidőn belül mindkét pályázatot végre tudják
hajtani.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2013.(X.30.) határozata
az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes ózdi közkifolyókkal kapcsolatos vizsgálatát lezáró jelentésével kapcsolatos
állásfoglalás kialakításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek
védelmét ellátó biztos-helyettes közkifolyókkal kapcsolatos vizsgálatát lezáró jelentés
tartalmát megismerte.
2.) A Képviselő-testület a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
173/2013. (VI.28.) határozat felülvizsgálatáról elfogadott 234/2013. (IX.26.)
határozatában foglaltak végrehajtása során figyelembe veszi – az Alaptörvényben
foglaltaknak megfelelően – a jelentés intézkedési javaslatában leírt szempontokat.
Felelős: Polgármester
Határidő 2014. április 15.
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.

63

4/c.) napirend
Javaslat a kápolna építés támogatásáról szóló 225/2013. (IX. 26.) határozat módosítására
Obbágy Csaba előterjesztő ismerteti, az előterjesztés a szeptemberben hozott határozat 11.200
Ft + ÁFA összeggel való kiegészítésről szól, hisz az árajánlatok bekérése után kiderült, hogy a
20.000 Ft + ÁFA nem elegendő a terméskő előállításához, 31.200 Ft + ÁFA összegre van
szükség. A kistérségben megkeresték a településeket, összesen 16 önkormányzat társult a
kezdeményezéshez. Kéri az előterjesztés támogatását.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2013.(X.30.) határozata
a kápolna építés támogatásáról szóló 225/2013. (IX.26.) határozat módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a kápolna építés támogatásáról szóló 225/2013. (IX.26.) határozat
második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület a terméskő elkészíttetésére legfeljebb 31 200 Ft + ÁFA-t biztosít, az
általános tartalékkeret terhére.”
A határozat fenti módosítással nem érintett részei hatályukban változatlanul fennmaradnak.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. november 15.
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
4/d.) napirend
Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál előterjesztő a kiadott határozati javaslat dátumának javítását kéri október 30-ra.
Megemlíti, hogy Hoffman Rózsa látogatásakor jónak ítélte, dicsérte, hogy milyen jó az
önkormányzat, a civil szervezetek, az egyházak, az oktatási szféra kapcsolata. Ez a két
támogatás is azt mutatja, hogy a képviselők az ifjúságra nagy figyelmet fordítanak.
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke megemlíti, a legutóbbi testületi ülésen
elfogadták az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételi rendeletet, ezért az egyéb
támogatások odaítélése a polgármester úr jóváhagyásával történik ezután, csak az alapítványi
támogatásokról dönt a testület. Ez az oka annak, hogy most csak erről a két támogatásról
döntenek. A bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.
Obbágy Csaba levezető elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a kérelmeket időben jutassak el
a polgármesterhez. Kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2013.(X.30.) határozata
alapítványok támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a:
-

Kék Óvoda Színes Világ Alapítvány 40.000 Ft-os,
Vasvár Úti Általános Iskoláért Alapítvány 100.000 Ft-os

támogatását.
A támogatások forrása a lakóterületi céltartalék.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.5.)
napirend
Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Felügyelő Bizottsági
tagjának megválasztására
Fürjes Pál előterjesztő kiemeli, díjazás nélküli funkcióról van szó.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri a jelöltet Tóth Pált, nyilatkozzon személyes érintettségéről,
és arról, hogy a szavazásban részt kíván-e venni.
Tóth Pál képviselő a megbízást elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban részt
kíván venni.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
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A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/2013. (X.30.) határozata
az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány
Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
a következő határozatot hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 2013.
november 1. napjától az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Felügyelő
Bizottsága tagjává választja Tóth Pál 3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1. szám alatti lakost.
2.) A Felügyelő Bizottsági tag határozatlan időre kerül megválasztásra, tevékenységét
díjazás nélkül látja el.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2013. november 1.

3. A határozat 1. és 2. pontjában foglaltak szerint gondoskodni kell a változás Miskolci
Törvényszékhez történő bejelentéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt,
hogy a módosítás nyilvántartáson történő átvezetése érdekében a Törvényszék előtt
járjon el.
Felelős:
Határidő:

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány ügyvezetője
döntést követő 60 napon belül
-.-.-

6.)
napirend
Javaslat az ÓZDI Szociális Szövetkezet névhasználatához történő hozzájárulásra
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az előterjesztést
egyhangúlag elfogadásra javasolja
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2013. (X.30.) határozata
az ÓZDI Szociális Szövetkezet névhasználatához történő hozzájárulásra
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
a következő határozatot hozta:
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat
részvételével megalapított ÓZDI Szociális Szövetkezet cégnevében az „Ózd” városnév
szerepeljen, és a szövetkezet ÓZDI Szociális Szövetkezet cégnévvel kérje a cégnyilvántartásba
történő bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

döntés közléséért: Polgármester
döntést követően azonnal

-.-.7.)
napirend
Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok
megvételére
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, mind a négy ingatlan felszámolásból történő megvásárlással,
némi alku után kerülne az önkormányzat tulajdonába A legnagyobb területű ingatlan a
MANDA fejlesztési területén, a volt kémények helyén egy beékelt terület, szükséges a
területrendezéshez a megvásárlása. A többi ingatlan megvásárlása is a fejlesztések parkolójának
helyt adó terület egységes kialakítása miatt szükséges. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy
a Manda legnagyobb projektjét, a kulturális GPS pályázatot aláírták, nemsokára meg fog jelenni
a hivatalos értesítőben. A másik két projekt a skanzen és filmtörténeti élménypark Ózd város
kezelésébe fog kerülni. Az említett beruházásokkal kapcsolatban szükség van tehát a parkoló
kialakítására, mely kb. 130 férőhelyes lesz.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozatot.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2013. (X.30.) határozata
az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételéről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata megvásárolja a
az Ózd város belterületén felvett, ózdi
a) 11001/90 hrsz. alatt nyilvántartott, 64 m2 területű, beépítetlen terület
megnevezésű,
b) 5028/A hrsz. alatt nyilvántartott, 11 m2 területű, egyéb épület
(mérlegház) megnevezésű,
c) 5035/E hrsz. alatt nyilvántartott, 207 m2 területű, egyéb épület
(savraktár) megnevezésű, valamint
d) 5035/F hrsz. alatt nyilvántartott, 17 m2 területű, egyéb épület (savraktár)
megnevezésű
ingatlanokat a LIKVID-B Csődmenedzser- és Felszámoló Kft-től (székhely: 1051
Budapest, Nádor u. 26. V. em.), mint az ingatlanok BAZ Megyei Bíróság által
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kijelölt vagyonrendezőjétől.
Az a)-d) pontokban felsorolt ingatlanok vételára összesen: 180.000,- Ft, amely
mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól. A vételár fedezetét a Képviselő-testület
a 2013. évi költségvetésben a felhalmozási bevételekből képzett tartalék keret
terhére biztosítja.
2.

3.

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlát követően az Önkormányzat
tulajdonába kerülő 11001/90, 5028/A, 5035/E és 5035/F hrsz-ú ingatlanokat üzleti
vagyon (forgalomképes) kategóriába sorolja.
Az ingatlanokat a birtokbavétel időpontjától a Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény kezelésébe adja.

Felelős: az ingatlan adásvételi szerződések előkészítéséért: Jogtanácsos
a szerződések aláírásáért: Polgármester
az ingatlanok üzemeltetéséért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
vezetője
Határidő: 2013. december 31.
-.-.8.)
napirend
Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének díjazásával kapcsolatos
döntések meghozatalára
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a Vízmű Kft. az előbbiekben említett két legnagyobb
pályázatban lát el közreműködő szerepet, ezért nagy felelősség hárul a kivitelezésben, a
szakmai, irányító szerep ellátásában a Kft. ügyvezetőjére. Eddig az ügyvezetőnek 100.000 Ft
volt a díjazása, ezt a díjazást javasolja felemelni bruttó 250.000 Ft/hó-ra.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Márton Ferenc képviselő megemlíti, mivel pénzről beszélnek, a lakosságot legfőképp az
érdekli, hogy egész Magyarországon itt Ózdon a legdrágább a víz, és nem is várható változás
ez irányban. El kellene gondolkozni ezen.
Fürjes Pál előterjesztő szerint is valóban drága a víz, de nem a legdrágább. Amikor a kohászat
még működött, a napi fogyasztás az ivóvízből 10 ezer km3 volt, a vízszolgáltató sávos díjat
állapított meg, minimál díjfogyasztás magas díjért, az afölötti fogyasztás a feléért, majd még
kevesebbért. Az elődök a sávos rendszerre nem figyeltek, így mivel a jelenlegi fogyasztás 4
ezer km3, a legdrágább tartományba csúsztak bele. A vízfogyasztás 95 %-át a legdrágábbért és
csak 5 %-ot tudnak a feléért megvásárolni. 15-20 éve az ipar ivóvíz használatának megszűnése
miatt alakult ki ez a helyzet. Tervükben van, hogy az ÉRV-vel tárgyalásokat folytatnak, a
rezsicsökkentés 10 %-a már megjelent a számlákon, és ezen felül a csatornadíjat 110 Ft + ÁFA
összeggel csökkentették.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozatról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2013.(X.30.) határozata
az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének, Bíró Ferencnek
a bruttó alapbérét 2013.11.01-től 250.000 Ft/hó-ra módosítja.
2. A Képviselő-testület az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének a Svájci-Magyar
Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH 3/13)”
című projekt menedzsmentjének vezetésével kapcsolatos megbízását meghosszabbítja
2013. 11. 10-től 2014.06.30.-ig és az alapbérét a megbízás meghosszabbításának
időtartamára bruttó 160.000,- Ft/hó összeggel egészíti ki. A menedzsment vezetői
feladatok megegyeznek a meglévő ügyvezetői munkaszerződésbe beépítésre került
leírással.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetői munkaszerződés
módosítására és aláírására.
Felelős:
Dokumentumok előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2013. november 09.
-.-.9.) napirend
Javaslat a Városi Sportcsarnok térségében lévő közvilágítási hálózat javításához
pénzügyi fedezet biztosítására

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a kötelező közvilágítás
biztosítása céljából a VSI részére a helyreállítási költség a város költségvetésében „Egyéb
célokra képzett tartalék – Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása
során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére” rendelkezésre áll. A bizottság mindezek
ismeretében tárgyalta meg a javaslatot, amelynek elfogadását egyhangúlag támogatta.
Obbágy Csaba levezető elnök hozzáteszi, mindenképpen örömteli dolog, hogy ki lesz világítva
a Sportcsarnok környezete. Kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
267/2013. (X.30.) határozata
a Városi Sportcsarnok térségében lévő közvilágítási hálózat javításához pénzügyi fedezet
biztosításáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Városi Sportcsarnok térségében található közvilágítási hálózat
helyreállítása céljára a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére az Ózd Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetésében „Egyéb célokra képzett tartalék – Bevételek
elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett
kiadások fedezetére” rendelkezésre álló keret terhére bruttó 80 E Ft fedezetet biztosít.
Felelős: Polgármester
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: azonnal

10.) napirend
Javaslat az Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítására

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, örömteli dolognak tartja, hogy egy sikeres pályázat
megvalósulását követően lehetőség nyílik a Piac úton újabb parkolók kialakítására, így jelentős
mértékben nőhet a parkolási lehetőség. Megjegyzi, ezzel a beruházással az ott lakók parkolási
gondjait is enyhítik, főleg egy zsúfolt piaci napon.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásul közli, összesen 34 db
új parkoló kerül kialakításra, valamint rendeződni fog a terület is, amely elsősorban a városkép
szempontjából lesz rendkívül előnyös. A bizottság ennek ismeretében tárgyalta meg az
előterjesztést, amely alapján egyhangúlag támogatják a 3,3 M Ft fedezet biztosítását a VSI
részére.
Obbágy Csaba levezető elnök hozzáteszi, az említett parkolók használata ingyenes lesz.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2013. (X.30.) határozata
az Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakításáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakításához a
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére – az általa készített költségvetés
alapján - az Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében út- és járdafelújításokra,
pályázatokra rendelkezésre álló keret terhére 3.300 E Ft fedezetet biztosít.
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Felelős: Polgármester
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: azonnal
11.) napirend
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július
1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

Fürjes Pál előterjesztő előadja, az előterjesztés az önkormányzat és a Borsod Volán közötti
párbeszéd újabb állomása, hiszen egy fontos ózdi foglalkoztató dolgozóinak éjszakai műszakba
járás körülményeit javítja majd egy 5 perccel korábbi járat közlekedtetése. A másik, 5 perccel
későbbi járatindítással pedig iskolai napokon a Bibó út – Kórház viszonylatában közlekedő
autóbusz kihasználtságát szeretnék javítani. Megjegyzi, az említett módosítások nem járnak
külön költséggel, tehát a futásteljesítmény 2013. évben már nem fog változni. Tájékoztat
továbbá arról, hogy a halottak napjára tekintettel a temetők nagyszámú látogatásának
zökkenőmentesítése céljából a Borsod Volán 5 járatpárral többet fog közlekedtetni, amely
elsősorban a Bolyki temetőt és az új Köztemetőt fogja érinteni. Hozzáteszi, ez ugyan plusz
költséget jelent majd az önkormányzat számára, de így szeretné segíteni a lakosságot a
közlekedésben. Megemlíti továbbá, hogy az összes temető környékén a rendőrség a Közterületfelügyelettel, polgárőrséggel összehangolva irányítja majd a közlekedést, parkolást, bízva
abban, hogy rendben lezajlik a hosszú hétvége.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiemeli, az önkormányzat és a Borsod
Volán közti példaértékű párbeszédet, amelynek eredményeként a munkáltatói, lakossági
kéréseket, igényeket - az önkormányzat munkatársaival történő egyeztetés után - igyekeznek
teljes körűen kielégíteni. A bizottság mindezek ismeretében tárgyalta meg az anyagot, és
megköszönve a Volán együttműködését, egyhangúlag támogatja annak elfogadását.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
269/2013.(X.30.) határozata
az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től
2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN
Személyszállítási Zrt. között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő
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Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel egyeztetett, a határozat 1. mellékletét
képező menetrendi javaslatot 2013. november 4-i hatállyal elfogadja és a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (2) bekezdése,
valamint a közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja figyelembe vételével hozzájárul a
közszolgáltatási szerződés módosításához. Felhatalmazza a Polgármestert a
közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
A szerződés előkészítésért PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
Határidő: 2013. október 31.
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1. melléklet a 269/2013.(X.30.) határozathoz
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-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.

78

12.) napirend
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
2013-2014. évi téli felkészülési programjára
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.
Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, sajnos a tél hozhat rendkívüli hóhelyzetet is, ezért kéri a
lakosságot, intézményeket, szolgáltató cégeket, hogy vegyenek részt a járdák, közterületek hó
eltakarításában, megelőzve így a baleseteket. Kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs,
szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2013. (X.30.) határozata
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013-2014. évi téli felkészülési
programjáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező, Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény 2013-2014. évi téli felkészülési programját jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője
értelemszerűen

2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja felhívás közzétételét, melyben a lakosság és
egyéb kötelezettek figyelmét fel kell hívni a hóeltakarításra vonatkozó feladataikra.
Felelős:
Határidő:

Közterület-Felügyelet vezetője
2013. december 10.

3. Szükségesnek tartja a Képviselő-testület a 31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet
szerinti, az ingatlantulajdonosokat és használókat terhelő védekezési kötelezettség
korábbiaknál határozottabb és következetesebb számonkérését.
Felelős:
Határidő:

Közterület-Felügyelet vezetője
értelemszerűen
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1. melléklet a 270/2013. (X.30.) határozathoz

A VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 2013-2014. ÉVI TÉLI
FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A program Ózd Város Önkormányzatának 31/2011.(XII.23.) számú rendelete, továbbá az 5/2004.
(I.28.) GKM rendelet alapján a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével készült, az
Önkormányzat tulajdonában és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kezelésében álló
utak, közterületek téli akadálymentesítésének végrehajtására.

A felkészülési terv nem terjed ki az Ózd város közigazgatási területén áthaladó, állami tulajdonban lévő
főutakra, az un. „átkelési szakaszok”-ra (1. és 1.A. mellékletek), azok téli tisztítását és
csúszásmentesítését a kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt végzi. A téli üzemeltetési operatív feladatok
meghatározása Ózd Város Önkormányzatának 31/2011.(XII.23.) rendelete figyelembe vételével
történik, különös tekintettel az 7-9. §-ban, valamint a rendelet 1. mellékletében meghatározottakra (2.
és 3. melléklet).

A program készítésének célja a téli időszakban a közutak akadálymentes gépjárműforgalmának
biztosítása, a gyalogos közlekedési útvonalakon a balesetmentes közlekedés elősegítése. Ennek
érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

1. Gépek, járművek felkészítése:

A téli munkákban az alábbi gépek vesznek részt :
- 3 db gépjármű hóekével és szórófelépítménnyel (2 db IVECO és Multicar),
- 1 db MTZ 555/E billenős pótkocsival,
- 1 db ZETOR 6045 tolólappal, sószóróval,
- 1 db Hunday fix platós gépjármű,
- 1 db KIA fix platós gépjármű,
- 1 db MAZDA műhelykocsi,
- 1 db RÁBA 19 tolólapos gép,
- 1 db MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép,
- 1 db FAY 555 rakodó és tolólapos gép,
- 1 db CATERPILLAR homlokrakodó.
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A biztonságos működés érdekében a fenti gépeken
-

a szükséges karbantartásokat, műszaki vizsgáztatásokat el kell végezni,

-

ellenőrizni kell az akkumulátorok és gumiköpenyek állapotát, gondoskodni kell az esetleges
cserékről,

-

a járművek hűtőberendezését fagyálló folyadékkal fel kell tölteni, a
fagymentesíteni kell,

-

fel kell szerelni a hóekéket, szóró szerkezeteket, működőképességüket ellenőrizni kell,

-

gondoskodni kell az ésszerű mennyiségű tartalék-alkatrészről.

levegőrendszereket

A felkészítés befejezése után a gépjárművek szemléjét meg kell tartani. A szemlére a Polgármestert, a
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság vezetőjét, valamint a sajtó képviselőjét meg kell hívni.
Felelős: felkészítésért :

Hancsovszki Lajos szerviz részleg vezető

szemle megszervezéséért:
Határidő: felkészítésre:

Dubovinszky László műszaki vezető
2013. november 15.

a szemlére megtartására:

2013.november 15.

2. Szóróanyag és egyéb eszközök biztosítása

2/1. Szóróanyagok:
A csúszásmentesítéshez használt anyagok meghatározása a 346/2008.(XII.30.) Korm. Rendelet 5.§ (2)
bekezdése figyelembe vételével történt, mely szerint „Belterületi közterületen - a közúti forgalom
számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható,
amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem
veszélyezteti”.”

Ezért az utak szórására ipari só és osztályozott kavics keveréket, a járdák szórására osztályozott kavicsot,
a díszburkolatokhoz pedig kímélő síkosságmentesítő oldatot és osztályozott kavicsot kell biztosítani az
alábbi mennyiségben :

- ipari só :

300 tonna (induló készlet: 50 t),

- osztályozott kavics : 900 tonna (szemnagysága: 1-5, illetve 2-4 mm)
(induló készlet 150 t),
- jégmentesítő oldat:

1000 kg .

Keverési arány :

1 rész só, 3 rész osztályozott kavics.
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2/2. Egyéb eszköz-szükséglet :
- nyelezett lapát: 50 db
- hólapát: 150 db
- jégvágó: 50 db
- vesszőseprő: 150 db

Felelős :

szóróanyagok beszerzésért: Dubovinszky László műszaki vezető
eszközök beszerzéséért:

Gecse Józsefné gazdasági vezető

Határidő : induló készlet beszerzésére: 2013. november 15.
további mennyiségre vonatkozóan:

szükség szerint

2/3. Utcai szóróanyagtároló edények és depóniák
Az 4. melléklet szerinti helyszínekre ki kell helyezni a szóróanyag tároló edényeket, szóróanyaggal fel
kell tölteni azokat, majd a felhasználástól függően után kell tölteni, a szóróanyag depóniákat ki kell
alakítani, illetve folyamatosan pótolni kell.

Felelős :

Holló Bertalan művezető

Határidő :

2013.november 15., illetve folyamatos

3. Közreműködő dolgozók munkarendje, feladatai:

3/1. Munkarend
A hóeltakarításban résztvevő irányító munkakört betöltő és fizikai állományú dolgozók munkaideje 6.00
órakor kezdődik, a 12.01-től kezdődő időszakban a munkaidőn túli (délután, éjjel, illetve munkaszüneti
napokon) tartós hóesés bekövetkezése esetén a munkát reggel 5 órakor meg kell kezdeni.
Készenlét: 2013. november 19. 14 órától december 1-jén 6.00 óráig :
-

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

-

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

Ügyelet: 2013. december 1. 6 órától 2014. február 28-ig :
-

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

-

Otthoni készenléti szolgálat 1 fő autószerelő részére délutáni és éjszakás műszakra, illetve
munkaszüneti napokra munkaidőn túl.
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Ebben az időszakban minden hónap 26. napjáig el kell készíteni a következő hónap telephelyi ügyeletet
és otthoni készenlétet teljesítő dolgozók beosztását, vezénylését.
Az ügyeleti díjak elszámolása a Munka Törvénykönyve szerint történik.

Felelős :

Holló Bertalan művezető

Határidő :

értelemszerűen

3/2. A végrehajtás feladatai

A téli csúszás és hómentesítés gyalogos közlekedést biztosító, 7. melléklet szerinti operatív feladatainak
irányítását, koordinálását a városüzemeltetési részleg művezetője végzi. A túlmunka elrendelését az
intézményvezető engedélyezi a művezető kezdeményezésére a műszaki vezetővel való konzultáció
alapján. A munkák helyzetéről napi rendszerességgel beszámol a műszaki vezetőnek, aki szükség szerint
tájékoztatja az intézményvezetőt. Rendkívüli helyzet kialakulását haladéktalanul jelzi, illetve a
szükséges tennivalókat egyezteti az intézményvezetővel.

Téli üzemeltetésben résztvevők felkészítése
A téli üzemeltetésre való felkészülés során, a munkák megkezdése előtt a munkavédelmi oktatásban
való részvétel minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára kötelező, melyet aláírásukkal
ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők,
gépkezelők oktatására. Az oktatás tematikáját az 5. melléklet tartalmazza.

Felelős:

Sztraka Gyula

Határidő:

2013. november 15.

Diszpécser feladata:
Az otthoni készenlétbe, illetve telephelyi ügyeletbe beosztott diszpécser
-

köteles folyamatosan figyelni az időjárás változását,

-

megszervezni a gépi csúszás és hómentesítési munkákat (6. melléklet),

-

napi három alkalommal naplózza az eseményeket,

-

folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatja a részlegvezetőt, műszaki vezetőt,

-

kezeli az ügyeleti mobiltelefont és naplózza a beérkező bejelentéseket, intézkedik a
megfogalmazott igények fontossági sorrendben történő teljesítéséről,

-

kapcsolatot tart a mentőkkel, tűzoltósággal, rendőrséggel,
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-

Listát készít a feladata ellátásában közreműködő, vagy érintett, értesítendő személyekről,
vállalkozásokról, szervezetekről, azok telefonszámairól és azt a diszpécser helyiségben jól
látható helyen kifüggeszti.

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

Felelős : szállítás megszervezéséért:
tájékoztatásért:
Határidő :

Holló Bertalan művezető
ügyeletes diszpécser
értelemszerűen

4. Rendkívüli hóhelyzet
A szokásostól, illetve átlagostól eltérő, a város működését, a közlekedést igen nagy mértékben
veszélyeztető hóesés esetén a külön válságterv szerinti intézkedéseket kell foganatosítani.

Felelős:

Tóth Pál intézményvezető

Határidő:

értelemszerűen

5. A mentesítés várható dologi költségei
- ipari só: 300 tonna

6.150 e Ft

- osztályozott kavics: 900 tonna

2.430 e Ft

- jégmentesítő oldat: 1000 kg
- gépjárművek, munkagépek felkészítése, üzemeltetése

500 e Ft
6.500 e Ft

- szerszámok, munkavédelmi kesztyű

500 e Ft

- védőital

200 e Ft

Összes költség

16.280 e Ft
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1. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához

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

I. Őrjáratos utak:

1. 25.sz. fkl. Út (Bánréve – Eger – Kerecsend)

Rozsnyói út – Vasút út – Volny út – Jászi Oszkár út – Vasvár út – Csépányi út
2. 25307.sz. Ózd vasútállomási bekötő út
3. 25122 sz. Brassói út szakasza (Balassi B. út – Volny út, Jászi O. út kereszteződés között)

II. Rayonos utak
1. 2522.sz. közút (Ózd – Sáta)

(Táblási temetőnél lévő csomóponttól kiindulóan)
Centeri út – Dózsa Gy. Út – Dobó út – Sáta felé vezető út, illetve Királd felé vezető út

2. 2508.sz. közút (Ózd – Szilvásvárad)
(a Gyújtósi csomóponttól kiindulva)
Munkás út – Ív út – 48-as út – Pázmány út

3. 2306.sz. közút (Ózd – Zabar)

(a Bolyki elágazástól kiindulva)
Malom út – Zrínyi út – Bolyki főút – Szentsimoni út

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

85

2. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához
KIVONAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről

„4. Téli síkosságmentesítés
7. §
Síkosság elleni védekezéshez nátriumklorid tartalmú szereket csak környezetkímélő anyagokkal
(homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni.

(1)

(2)

A síkosság elleni védekezés során a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet
síkosságmentesítésre vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni.
8. §
A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, és azt tárolni, hogy a víz elvezetésére szolgáló
folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradjon.

(1)

(2)

Tilos hórakást elhelyezni:
a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a járművekről való leés felszállást,
2.
útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyen,
3.
közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró csap, közkifolyó,
szeméttároló edény).
1.

(3)

Az úttesten felhalmozódott havat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény köteles
úgy eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

(4)

Az Önkormányzat tulajdonában álló utak téli síkosságmentesítését, hóeltakarítását e rendelet
melléklete szerinti kategóriába sorolás figyelembevételével kell végezni. A gépjárművek
útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi szempontok miatt korlátozott mértékben egy
kategóriával alacsonyabb kategóriába tartozó út is bevonható.
9. §

Rendkívüli helyzet esetén a polgármester a 8. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet.”

3. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához

KIVONAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete

„1. melléklet a 31/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati utak besorolása a téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés végzésének
szempontjából

I . Őrjáratos utak (tömegközlekedési útvonalak)

1 . csoport: (teljes hosszában vagy egy szakaszán meredek)

Bem utca – Árpád vezér út – Március 15. út – Zsolnay tér – Damjanich út buszvégállomásig – Katona
József út – Építők útja – Hajnóczy József utca – Deák út – Somsály út – Akna utca – Gyár út – Bánszállás
telep

2 . csoport: (egyéb út)

József Attila út – Szabó Lőrinc utca – Papp út – Bolyki Tamás utca – Petőfi Sándor út – Kőalja út –
Akácos út – Mekcsey István út – Kovács-Hagyó Gyula út – Center út – Uraj út – Susa út – Vasköz

II . Rayonos utak:

1 . csoport: (meredek és gyűjtő utak)

Bocskai István utca – Bethlen Gábor utca – Lomb utca – Vajda János utca – Kazinczy Ferenc utca –
Bányász utca – Ady Endre utca – Piac út – Szigligeti utca – Batthyány utca – Gál-völgye út – Álmos
vezér utca – Huba vezér utca – Etele utca – Tinódi utca – Istenmező utca – Rózsadomb utca – Bulcsú
utca – Géza utca – lejáró Lehel vezér út – Nagyvölgyi út – Ráctag út – Alkotmány út

2 . csoport: (egyéb meredek utak)
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Baranyai utca – Gömöri utca – Búzásvölgy – Bercsényi Miklós utca – Lehel vezér út – Radnóti Miklós
utca – Kosztolányi Dezső utca – Martinovics Ignác út – Cipó utca – Ybl Miklós utca – Baross Gábor
utca – Gábor Áron utca – Irinyi János utca – Áchim András utca – Hársfa utca – Lyukó völgy – Zsolt
vezér utca – Kistó utca – Buda vezér utca – Honvéd utca – Rákóczi Ferenc utca – Béke utca – Toldi
Miklós utca – Szondi György utca – Sturmán utca – Nagyamerika utca – Susa út Szoc. Otthon felé –
Nyárjasalja utca – Győzelem út – Hegyi utca – Domb utca – Somsályfő telep – Liszt Ferenc utca –
Révay utca – IV. Béla utca – Ibolya utca – Csaba utca – Balassi Bálint utca – Szegfű utca – Egressy utca

3 . csoport: (egyéb utak)

Brassói utca – Budai Nagy Antal utca – Eötvös Lóránd utca – Puskás Tivadar út – Derkovits Gyula utca
– Bólyai Farkas utca – Bláthy Ottó utca – Cséti Ottó utca – Kodály Zoltán utca – Strand utca – Fráter
György utca – Nefelejcs utca – Rózsavölgyi utca – Munkácsy Mihály út – Jókai Mór utca – Egressy
Gábor utca – Szegfű utca – Csontalma utca – Németh László utca – Nemzetőr utca – Széchenyi István
utca – Váci Mihály utca – Sárli telep – Vasvár út felső szerviz út – Bibó István utca – Újváros tér szerviz
út – Nagy Imre út – Zalai utca – Zrínyi Miklós út – Karu utca – Bánszállás telep bekötő út – Fenyő utca
– Gubonnai út – Lam út – Hossó utca – Várkonyi út

III . Fehér utak:

1 . csoport: (egyéb kisforgalmú utak)

Füredi utca – Vasvár út alsó szerviz út 10 lépcsőházas – Iparvasút utca – Arany János utca – Szabolcs
köz – Szent István utca – Bolyki főút szerviz útja – Bibó István utca – Bibó István belső út – Bolyki főút
43. Mögötti utak – Bolyki főút belső – Halász utca – Méh telepi út – Nagy Imre út belső út – Bolyki
főút és mellékutcái – Vásárhelyi Pál utca – Nyár utca – Jedlik Ányos utca – Ifjúság utca – Velence telep
– Thököly Imre utca – Mészáros Lázár utca – Március 15. Utca temetőig – Muskátli utca – Szenna utca
– Vadász utca – Körte völgy – Vasút utca – Mátyás király utca – Puskin utca – Hunyadi János utca –
Gárdonyi Géza utca – Május 1. Utca – Virág utca – Földes Ferenc utca – Szemere utca – Móricz
Zsigmond utca – Szövetkezeti utca – Sümeg utca – Kossuth Lajos utca –
Madách Imre utca – Dobó István utca mellék – Tétény vezér utca – Tass vezér utca – Kond vezér utca
– Ond vezér utca – Előd vezér utca – Botond vezér utca – Taksony vezér utca – Hétes telep – BajcsyZsilinszky E. utca – Új telep – Új telep mellékutcák – „Cs” belső út – Lechner Ödön utca – Nap utca –
Mosonyi Mihály utca – Damjanich út salakos rész – Tábla út – Dózsa György út mellékutcái – Óvoda
utca – Kenderszer út – Mogyorós völgy – Egyház völgy – Bartók Béla utca – Center út temető felé –
Tóth Ede utca – Sakta – Uraj út belső út – Kárpáti utca – Székely Bertalan utca – Tormás utca – Gyergyó
utca –
Semmelweis utca – Újtelepi utca – Vörösmarty utca – Barátság utca –
Szentsimon út postánál – Bornemissza út – Krúdy Gyula utca – Károlyi Mihály utca – Liget utca –
Kaffka Margit utca – Sajó utca

2 . csoport: (szórógépjárművel nem járható utak)
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Csokonai utca – Meggyes utca – Kolozsi István utca – Vasvári Pál utca –
Csákány utca – Mikes Kelemen út – Debreceni utca – Kölcsey utca – Zsélyi Aladár utca – Sziklás tető
I. – Sziklás tető II. – Szőlőkalja út – Szőlőkalja Gálvölgye út szakasz – Berkenye utca – Kovács-Hagyó
Gyula út mellék – Őrs vezér utca – Forrás utca – Csörgő Dűlő (Centerben) – Bánszállás telep épületek
közötti utak – Temető utca Susán – Susa út bolt mellett – Susa út 99. számnál mellékutca – Temesvári
utca – Verne Gyula utca – Pásztor utca Szennán – Vasvár út Farway Szálló mellett – Pál Gazda köz –
Márton utca – Kucsera Zoltán út – Nád utca – Nyírfa utca – Kisdobos utca – Cser utca – Tölgyfa utca –
Szép utca – Páfrány út – Rendelő utca – Boróka utca – Iskola utca – Zrínyi Miklós út garázsfeljáró –
Damjanich út
belső út – Kiserdőalja – Táncsics telep – Kisamerika sor – Bánszállás telep temetői út – Ács utca –
Somsály mellékutcái (Szén út – Szeles út – Acél út – Bükkfa út) – Dankó telep – Hétes völgy – Vár utca
– Wesselényi út – Kálmán Imre út”

4. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához

A város területén kihelyezésre kerülő szóróanyag tároló edények és depóniák helye
Szóróanyag tárolók helye (24 db)
Új műanyagtárolók (8 db)
-

Bolyki elágazás (parkoló)

1 db

-

Kápolnai Műsz. Áruház (parkoló, o.kavics)

1 db

-

Polgármesteri Hivatal régi épület (o.kavics)

1 db

-

Cipó-hídja (parkoló)

1 db

-

Piac úti körforgalom

1 db

-

Reuma-kórház (Lomb út eleje)

-

Munkás úti lépcső (alulra)

1 db

-

Ív úti toronyház

1 db

1 db

Régi műanyag tárolók (9 db)
-

Zrínyi úti körforgalom (Penny Market)

1 db

-

Penny Market melletti lépcső (alul)

1 db

-

Zrínyi út körforgalom (szakképző iskola)

1 db

-

Brassói út (TESCO csomópontja)

1 db

-

Árpád vezér út 23. sz. buszmegálló

1 db

-

Árpád vezér – Lehel vezér csomópontja

-

Bolyki főút- Lehel vezér út csomópontja

-

Újváros téri ABC (gyalogátkelőhely)

1 db

-

Bolyki főút - Bolyki T. út csomópontja

1 db

-

Susa Szent-Anna Szeretet Otthon

1 db
1 db

1 db

Saját kivitelezésű tároló edények (7 db)
-

Kórház (parkoló)

1 db

-

Gimnázium (Bányász út csatlakozása)

-

Bem úti körforgalom

1 db

-

Városi Könyvtár (mögötti kis út)

1 db

-

Gyári garázshoz

1 db

-

Vajda János út (100 lépcső)

1 db

-

Vasútállomásnál a kerítés mellé

1 db

1 db

A város területére kihelyezett szóróanyag tároló depóniák
Bocskai – Meggyes u. kereszteződése

Szent István úti garázs feljárókhoz
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Bocskai – Radnóti u. kereszteződése

Váci út végére (járda elé)

Penny Market melletti lépcső (felül)

Zsolnay tér

Ózd-Alsó aluljáró mindkét oldal

Rombauer tér

Kistói lépcső mindkét vége

Gyár út (Ovasó)

Ráctagi lépcső mindkét vége

Vajda J. út 1. sz.

Istenmező vége Hétesi lejáró (tetőre)

Ív úti templommal szembeni parkoló

Liszt F. út lépcső (alulra)

Uraji temető környezetében

Sziklástető I-II. feljárók

Susai temető környezetében

Németh László út – Szenna út eleje

Susa, Szent Anna Szeretetotthon

Németh László úti lépcső

Rózsavölgyi utca

Nefelejcs utca Vadász utcai elágazása

Szent István úti garázs feljárókhoz

Bercsényi úti nyomásfokozó ház

Alkotmány út (trafó mellé)

Bercsényi út (fent)

Egressy utca eleje

Szegfű utca eleje

József Attila út 1. (patakra) (homok)

Lomb út (temetőnél)

5. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához

Oktatási tematika
a téli üzemeltetésben résztvevő személyek számára

Az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet a téli üzemeltetés tervezését szabályozó D) függelék b) és d) pontja
szerint a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási tematikáját a tervnek indokolt tárgyalnia, az
oktatásban való részvétel lehetőségét a tervben meg kell jelölni. Ennek eleget téve a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény elkészítette a téli üzemeltetésben résztvevők oktatási
tematikáját, melyet a téli üzemeltetési tervhez mellékletként csatol. Az oktatás minden, a téli
üzemeltetésben résztvevő személy számára kötelező, melyet aláírásukkal ismernek el. A különös
veszélyhelyzetek miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására. A
téli üzemeltetésben résztvevők oktatása az alábbi területekre terjed ki, és a tevékenységtől függően az
alábbi témák kerülnek oktatásra a dolgozók részére:
1. Munkabiztonsági ismeretek ( általános ismeretek minden résztvevőnek, speciális ismeretek a
gépi és kézi úttisztításhoz)
2. Szóróanyag kezelésének speciális ismerete
3. A különböző gépjárművek szerkezeti ismertetése
4. A rakomány megfelelő elhelyezése, rögzítésének szabályai, megváltozott súlypont
meghatározása
5. Menetlevél vezetési szabályok, tankolás, fogyasztás, kártyahasználat, gépkocsi átadás-átvétele

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

7. A téli rendkívüli körülmények között végzett vezetéstechnikák ismertetése

8. Napi ellenőrzés, karbantartás menetének ismertetése
9. Kézi úttisztítás végrehajtása

6. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához

SZÓRÓKOCSIK ÚTVONALTERVE
1. fokozat:

(1 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására)

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

2. fokozat

(3 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására)
(A város két részre osztva a Hangony patak jobb, illetve bal oldalára.)

I.sz. gépjármű:
Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac út – Bem út – József A. út – Szabó L. út – Alkotmány
út – Kazinczy út – Bányász út – Sturmán út – Béke út – Bartók B. út – Vajda J. út – Lomb út –
Meggyes út – Bocskai út (Katona J. út, Hajnóczy út).
I.sz. gépjármű:
Katona J. út – Hajnóczy út – Deák út – Somsályi út – Somsályfő – Rózsadomb – Hossó út – Domb
út – Győzelem út – Telephely.
II.sz. gépjármű
Telephely – Árpád v. út – Nagy I. út - Bolyki T. út – 2-es buszforduló – Bolyki T. út – Papp út –
Március 15. út – Ráctag út – Zsolnai tér – Petőfi út – Oxigéngyár – Baross G. út – Ybl Miklós út –
Irinyi út – Brassói út – Telephely
II.sz. gépjármű
Telephely – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Kőalja út – Petőfi út – Uraj – Susa egyirányú
r. – Ráctag út – Batthyányi út – Szigligeti út – Liszt F. út – Kodály Z. út – Balassi B. út – Telephely
III.sz. gépjármű
Telephely – Gyár út – Akácos út – Mekcsey út – Előd v. út – Tinódi út – Mekcsey út – Bánszállás
– Center – Honvéd út – Istenmező út – Akácos út – Gyár út – Karu út – Egyházvölgy út – Telephely.
III.sz. gépjármű
Telephely – Bulcsú út – Géza út – Lehel v. út – Bibó I. út – Szent I. út egyirányú r. – Lehel v. út –
Bulcsú út – Zrínyi út – Nagyvölgyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út
Meredek mellékutcák a város mindkét oldalán az előzőekben letisztított utcák után kerülnek sorra.

7. melléklet a VSI 2013-2014. évi téli felkészülési programjához

A TÉLI CSÚSZÁS- ÉS HÓMENTESÍTÉS
GYALOGOS KÖZLEKEDÉST BIZTOSÍTÓ FELADATAI

Tolólapos munkagépek által végzett járdatisztítás
A munkákhoz használható járművek : MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, FAY 555 rakodó
és tolólapos gép, MULTICAR tolólappal, Caterpillar tolólappal, RÁBA kistraktor tolólappal.

Útvonalak :
1. Vasvár út – Nemzetőr út – Munkás út – 48-as út – Ív út

2. Bolyki Főút – Brassói út – Jászi O. út – Volny J. út
3. Gyujtó tér – Lomb út – Vasköz út – Piac út – Zrínyi út
Kézi úttisztítás
1. ütem:

Vasvár út – Bolyki Főút 2. sz. buszvonal melletti buszmegállók és gyalogos
átkelők egy nyomsávú közlekedés biztosítása.

2. ütem:

Nagy forgalmú lépcsők egy nyomsávon történő takarítása.
Vajda J. út 100 lépcső – Munkás úti – Lomb úti – Vasvár úti lépcsők, Árpád vezér úti
lépcsők,
Ráctag – Irinyi úti – Kistói – Szenna úti lépcsők - Táblai aluljáró - Ív út 7. sz. épület
mögötti lépcső.

3. ütem:

Peremkerületi buszmegállók, járdák, gyalogos hidak.

Parkolók tisztítása
1. ütem:

Kórház – Polgármesteri Hivatal – Rendőrség – Bíróság

2. ütem:

Vasvár úti parkolók – Vasköz út – Munkaügyi Központ

3. ütem:

Minden további parkoló

13.) napirend
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére
a 2013-2014. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta a
határozati javaslatot, és kéri, hogy a 3. pontját a következőkkel egészítsék ki: „A rendkívüli
hóhelyzet esetén szükségessé váló védekezés költségének fedezetét – a ténylegesen felmerülő
többletköltségek erejéig – az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében „egyéb célokra képzett
tartalék” keret terhére a VSI részére biztosítani kell, legfeljebb 2.445 E Ft összegben.” A
bizottság mindezek figyelembevételével egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztés
elfogadását.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
módosítással együtt a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
271/2013. (X.30.) határozata
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervéről a 2013-2014. évi téli
rendkívüli hóhelyzet esetére
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1. A rendkívüli hóhelyzetet az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről kiadásra kerülő
harmadik szintű veszély jelzés (piros) elrendelése esetén ki kell hirdetni.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
2. A rendkívüli hóhelyzet kezelésére vonatkozó, a határozat 1. mellékletét képező válságtervet
a Képviselő-testület jóváhagyja.
Felelős: VSI intézményvezetője
Határidő: értelemszerűen
3. A rendkívüli hóhelyzet esetén szükségessé váló védekezés költségének fedezetét – a
ténylegesen felmerülő többletköltségek erejéig – az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében „egyéb célokra képzett tartalék” keret terhére a VSI részére biztosítani kell,
legfeljebb 2.445 E Ft összegben.
Felelős: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

1. melléklet a 271/2013. (X.30.) határozathoz

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságterve
a 2013-2014. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére

A terv készítésének célja:
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény eszközei és erőforrásai az átlagos téli időjárási
helyzet kezeléséhez elégségesek. Az egyre gyakrabban megnyilvánuló rendkívüli időjárási
jelenségek miatt azonban fel kell készülni arra, hogy az átlagostól lényegesen kedvezőtlenebb
hóhelyzet esetén többlet eszközök bevonásával a város működőképessége biztosított legyen, a közutak
gépjárműforgalmában, a gyalogos közlekedési útvonalakon a közlekedésben nagyobb fennakadás ne
legyen, az elkerülhetetlenül kialakuló akadályok a lehető legrövidebb időn belül elhárításra kerüljenek.

Figyelmeztetési, riasztási szintek:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyt jelző rendszere havazás esetén az alábbi előzetes
figyelmeztetési és riasztási szinteket különbözteti meg, illetve működteti.
„A veszély jelzés első szintjén (sárga) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi
megyének megfelelő területen várhatóan 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
A veszély jelzés második szintjén (narancs) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi
megyének megfelelő területen várhatóan 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
A veszély jelzés harmadik szintjén (piros) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 30 cm-t meghaladó friss hó hullhat.”

1. Válságterv életbeléptetése:
Ózd város területén a téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos teendőket a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet
szabályozza. Az önkormányzati rendelet 9. §-a szerint „Rendkívüli helyzet esetén a polgármester a
8. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet”. A jelen válságterv életbeléptetését az OMSZ harmadik
szintű (piros) vészjelzésének kiadása esetén kell elrendelni.
Ennek teljesítéséhez a VSI diszpécserének az OMSZ veszély jelzés második szintjének (narancs)
kiadását követően folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatni kell a polgármestert.

Felelős: tájékoztatásért

VSI diszpécsere

Határidő:

értelemszerűen

2. A válságterv végrehajtása:
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A válságterv polgármester általi életbeléptetése esetén az 1. melléklet szerinti felhívást közzé kell
tenni, melyben a lakosság tájékoztatása történik.

Felelős:

Dubovinszky László műszaki vezető

Határidő:

azonnal

3. Gépek, járművek, egyéb eszközök rendelkezésre állása
Rendkívüli hóhelyzet esetén a tartalékban lévő IFA tehergépjárművet a rendelkezésre álló tartalék
sószóróval fel kell szerelni és üzembe helyezni.
Rendkívüli helyzet kezeléséhez a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény gépparkját külső
vállalkozók gépeivel kell kiegészíteni. A vállalkozókkal szerződést kell kötni, melyben meg kell
határozni a bevonandó gépek típusát, a rendelkezésre állás határidejét, a rendkívüli helyzet esetén
értesítendő személy nevét, elérhetőségét, a vállalkozó által hómentesítendő útvonalat, a vállalási díjat.

Külső vállalkozók gépei :
-

1 db KOMATSU földmunkagép toló-, rakodólappal (ÉRV Zrt., Ózd)

-

1 db Caterpillar 428B árokásó-homlokrakodó gép (Pallagi Kft)

-

2 db IFA billenőplatós tehergépjármű (Pallagi Kft)

-

1 db FIAT HITACHI homlokrakodó (HONOR PLUSZ Kft)

-

1 db O&K MH6 forgó kotró (HONOR PLUSZ Kft)

-

1 db KAMAZ 12 to billenős teherautó (HONOR PLUSZ Kft)

-

2 db MTZ 952.3 típusú traktor hótolóval (ÓZDSZOLG NKFT)

A külső vállalkozók eszközei a 2. melléklet szerinti útvonalterv végrehajtásában, illetve területek
hómentesítésében vesznek részt. Ennek meghatározásánál elsődleges szempont a vállalkozók
telephelyének városon belüli elhelyezkedése volt, minden vállalkozó elsősorban a telephelyének
környezetében található területen dolgozik.

Felelős :szerződéskötésért külső vállalkozókkal :
gépek irányításáért:
Határidő :

Dubovinszky László műszaki vezető
diszpécser

szerződéskötésre

2013. december 1.,

Gépek igénybevételére:

értelemszerűen

4. Többlet szóróanyag és egyéb eszköz biztosítása:
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Többlet szóróanyag beszerzése nem szükséges, mivel rendkívüli havazás esetén a havazás ideje alatt
csak hótolás végezhető, a szórást csak a havazás elálltát követően lehet elkezdeni.

Többlet eszköz-szükséglet : a kézi úttisztítással érintett területeken szükséges többlet létszám
foglalkoztatásához az alábbi eszközöket be kell szerezni
- nyelezett lapát:

50 db

- hólapát:

50 db

- vesszőseprő:

50 db

Felelős:

Gecse Józsefné gazdasági vezető

Határidő:

a válságterv életbeléptetését követően azonnal

5. A mentesítés várható többletköltségei:

Vélelmezve egy egyszeri, 3 napon át tartó rendkívüli hóhelyzetet a felmerülő költségeket az alábbiak
szerint prognosztizáljuk:
-

Külső vállalkozók eszközeinek bérleti díja:

1.800 e Ft

(6 db munkagép napi 10 órai munkája,
átlag 8000 Ft/óra+ÁFA költséggel számolva)
-

Külső vállalkozók szállítóeszközeinek bérleti díja:

345 e Ft

(4 db teherautó napi 10 órai munkája (óránként kb. 10 km),
átlag 230 Ft/km+ÁFA költséggel számolva)
-

Többlet szerszámok költsége:

Összesen:

300 e Ft
2.445 e Ft

A ténylegesen felmerülő többletköltségek fedezetét az intézmény részére utólagos elszámolás szerint
biztosítani kell.

Válságterv 1. melléklete
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
válságterve a 2013-2014. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére

FELHÍVÁS
Ózd Város lakossága részére

Tisztelt Lakosság !

Az előrejelzések szerint rendkívüli havazásra kell számítani, ami fokozza a balesetveszélyt az utakon.
A várható hóhelyzet miatt Ózd Város Polgármestere rendkívüli helyzetet rendelt el.

Munkánk segítése, a baleseti kockázat elkerülése, a mentesítési munkák minél gyorsabb, hatékonyabb
végzése érdekében kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek betartani :

4. Aki megteheti, lehetőség szerint maradjon otthon.
5. Amennyiben útra kell indulnia elsődlegesen a tömegközlekedési eszközöket használja.
6. Gépkocsijával úgy parkoljon, hogy a hótolási munkákat ne akadályozza.
7. Saját gépjárművel csak akkor induljon el, ha azon téli gumiabroncs van, továbbá hólánccal
rendelkezik. Az ablakmosó tartályt téli ablakmosó folyadékkal töltse fel, és ellenőrizze az
akkumulátor állapotát.
8. Ha a gépjármű elakadt és az akadályozza a forgalmat, azt telefonon be kell jelenteni a
diszpécsernél.

Rendkívüli helyzet esetén a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény diszpécsere az
alábbi telefonszámon hívható :
30/689-6405

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hóeltakarítás és síkosság elleni védekezés közös feladat. A tennivalókat
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 31/2011.
(XII.23.) önkormányzati rendelete 5. §-a szabályozza. A rendelet 5. §-a értelmében :

„(1) A használó, annak hiányában a tulajdonos köteles az ingatlanával határos közterületi területsávot
tisztántartani.

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

„(3) Garázstelepeken kétoldali beépítettség esetén az út középvonaláig, egyoldalú beépítettség esetén az
út teljes felületén a tisztántartásról a garázs használója, annak hiányában a garázs tulajdonosa
gondoskodik.

(4) A használó, annak hiányában a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartási sávjába
eső burkolt felületek hóeltakarításáról és a síkosság elleni védekezésről.”
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy felhívásban és a rendeletben foglaltak maradéktalan betartásával
segítse elő a város működőképességének megőrzését, a síkosság miatti balesetek elkerülését.

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

Válságterv 2. melléklete
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
válságterve a 2013-2014. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére

Hótolásban résztvevő külső vállalkozók gépjárműveienek útvonalterve

PALLAGI Kft.

Somsály térsége : Somsályi út – Akna út – Deák F. út – Rózsadomb út

Csépány térsége : Hossó út – Domb út – Lam út – Hegyi út – Győzelem út – Nagyvölgyi út –
Ibolya út – IV. Béla út – Gyergyó út – Zrínyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út – Gubonna út –
Semmelweis út – Arany J. út

HONOR PLUSZ Kft.

Szentsimon térsége: Kaffka M. út – Károlyi M. út – Liget út – Krúdy Gy. út – Bornemissza út
– Barátság út

Bolyok – Újváros tér térsége: Bolyki főút mellékútja (régi út) – Halász út – Szent István út –
Újváros tér térségének szervízútjai – Nagy Imre út – Debreceni út – Kölcsey út – Bolyki T. út
– Kölcsey út – Pap út – Búzásvölgyi út – Baranyai út – Zalai út – Március 15. Út – Gömöri út
– Szeder út – Strand út

Ráctag térsége: Balassy út – Thököly út – Mészáros L. út – Bláthy O. út – Cséthy O. út – Irinyi
út – Gábor Áron út – Eötvös L. út – Zsélyi A. út – Baross G. út - Liszt F. út – Kodály Z. út –
Ráctag út – Batthyány út – Szigligeti út – Csaba út – Kálmán I. út – Wesselényi út – Mosonyi
M. út – Ifjúság út – Puskás T. út – Jedlik Ányos út – Derkovits út – Széchenyi út – Lechner Ö.
út – Vásárhelyi P. út – Roób József út

ÉRV Zrt., Ózd
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Falu térsége : Egyházvölgy – Mogyorósvölgy út – Kenderszer út – Toldi út – Szondi út – Karu
út - Bem út – Bartók B. út – Béke út – Rákóczy út – Bányász út – Kazinczy út – Sturmán út –
Révay út – Vajda J. út – Ady E. út – Táncsics-telep – Újtelep

ÓZDSZOLG NKFT.

Béke-telep térsége: Árpád vezér út – Bulcsú út - Géza út - Lehel vezér út – Szabolcs köz

Uraj-Susa térsége: Petőfi S. út –Budai N. Antal út – Nap út – Nyár út – Székely B. út – Tormás
út – Verne Gy. Út – Temesvári út – Kárpáti út – Uraji út – Susai út
A munkagépek a kijelölt területre, illetve utcákba való kivonulás során a Magyar Közút
Nonprofit Zrt kezelésében álló közutakon menet közben hótolási munkát végeznek.

14.) napirend
Javaslat az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálásáról szóló 240/2013.(IX.26.) határozat
módosítására
Fürjes Pál levezető elnök közli, az előterjesztés egy korábbi határozat módosításáról szól,
amelyen a vételi szándékot a testület jóváhagyta. A vevő azonban kérelmet nyújtott be az
önkormányzat felé azzal, hogy az ingatlant az eredeti feltételek megtartása mellett gyermeke
vásárolhassa meg.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, elsősorban
adatmódosításról van szó, a vételi összeg ugyanaz marad, tehát gazdasági szempontból nincs
változás. Mindezek ismeretében a bizottság megtárgyalta az anyagot, amelyet egyhangúlag
javasol elfogadásra.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
272/2013. (X.30.) határozata
az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálásáról szóló 240/2013. (IX.26) határozat
módosításáról
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A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd, Akna út 7/8. és az Ózd, Akna út 7/9.
szám alatti ingatlanokat Budai Béla helyett gyermeke, Budai Nikoletta vásárolja meg.
Ennek megfelelően a 240/2013. (IX.26 ) határozat 1.) pontjában a vevő neve és címe Budai
Nikoletta 3600 Ózd, Nemzetőr út 5. 2/1. számra módosul.
2.) A határozat 1/c. pontjában a szerződéskötésre meghatározott határidő 2013. november 30ra módosul.
3.) A határozat módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
Felelős:

a szerződés, okiratok előkészítéséért:
a szerződés, okiratok aláírásáért:
Határidő: 2013. november 30.

Jogtanácsos
Polgármester

15.) napirend
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ózd, Lehel vezér út 1. szám alatti
ingatlan üzemeltető váltására

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke megjegyzi, ez az előterjesztés is volt
már korábban a testület előtt, amelynek értelmében a szóban forgó ingatlant az ÓZDINVEST
Kft. üzemeltetésébe adta. Azonban az Integrált Intézmény megnövekedett kötelező
feladatellátása létszámbővítést igényel, ami miatt szükséges egy nagyobb, a megfelelő
színvonalú szakmai munka végzéséhez alkalmas telephely. Ennek ismeretében célszerű az
épületet az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
részére határozatlan időtartamra, ingyenes használatba adni és az üzemeltetési jogot az
ÓZDINVEST Kft-től elvenni. Mindezek alapján a bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot
és egyhangúlag támogatja annak elfogadását.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati
javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2013. (X.30.) határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő,
Ózd, Lehel vezér út 1. szám alatti ingatlan üzemeltető váltásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonában lévő,
8161/A hrsz-ú, Ózd, Lehel vezér út 1. szám alatti - 239 m2 + 31,25 m2 pince – ingatlan
üzemeltetési jogát 2013. október 31. napjával az ÓZDINVEST Kft-től elvonja és 2013.
november 1. napjától, határozatlan időtartamra, térítésmentesen az Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére - gyermekjóléti feladatellátás
zavartalan működése érdekében - üzemeltetésbe adja.

Felelős:

üzemeltetési szerződések módosításának előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
üzemeltetési szerződés módosítások aláírásáért:
Polgármester
az ingatlan átadásáért:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
az ingatlan átvételéért, üzemeltetéséért:
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény igazgatója

Határidő: 2013. október 31.

16.) napirend
Tájékoztató a „Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés”
végrehajtásáról
Fürjes Pál levezető elnök megragadja az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára a városban, hiszen a háztartási hulladék lerakási járulékai ebben
az évben 3.000,- Ft, jövőre 6.000,- Ft-ra, utána pedig 9.000,- Ft összegre nő. Tehát a cél
mindenképpen az, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a végleges lerakóba. Ezt
szorgalmazza a városban évekkel ezelőtt kihelyezett szelektív papír-, műanyag- és fémgyűjtők
is, segítve a lakosságot az ilyen jellegű hulladékgyűjtésben. Sajnos azonban sok esetben
megrongálják a gyűjtő edényeket, kilopják belőle az oda elhelyezett hulladékot, amit
értékesítenek. Ezáltal a hulladékgazdálkodás színvonalának körülményei jelentősen
csökkennek, viszont a kilopott hulladék előbb-utóbb ugyan a rendeltetési helyére kerül, de
addig valakik hasznot húznak belőle. Kéri a lakosságot, hogy próbálja ezt megakadályozni és
jelezni a hatósági szerveknek.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalva
az anyagot tudomásul vette azt.
Fürjes Pál levezető elnök kéri a testületet, mivel az előterjesztés nem tartalmaz határozati
javaslatot, vegye tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a „Települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés” végrehajtásáról” szóló tájékoztatót tudomásul vette.
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17.) napirend
Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről

Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az
előterjesztés megtárgyalása után tudomásul vette a tájékoztatót.
Fürjes Pál levezető elnök kéri a testületet, mivel az előterjesztés nem tartalmaz határozatot,
vegye tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről” című
tájékoztatót tudomásul vette.
18.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Fürjes Pál levezető elnök megköszöni a testület munkáját, majd az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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