
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-én a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál,  Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó 
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   jegyző 
Dr. Sztronga Eszter   aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
Dudásné Balázs Zita PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Bukovinszky Zsolt Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-

főszerkesztője 
Dr. Lengyel Elemér mandátumot szerzett képviselő 
Dr. Vereczkei Csaba r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, B.-A.-Z. 

megyei főkapitány 
Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője 
Dr. Mustos Lajos    Helyi Választási Bizottság elnöke 
Halász Béla     Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Tengely András    Ózdinvest Kft. ügyvezetője 
Forray Kálmán    Ózd Városi Sportegyesület ügyvezetője 
Fodor László  Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 

külsős tagja  
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető (1-12. napirendig) 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető (13-34. napirendig) 
 
Fürjes Pál polgármester a napirend javaslat ismertetése előtt Fazekas Zoltán alpolgármesterre 
emlékezik. Elmondja Fazekas Zoltán alpolgármester olyan vezető volt, aki nem hangos 
szavával, hanem becsületes munkájával hívta fel magára a figyelmet, halála nagy veszteség. 
Kéri, egy perces néma felállással adózzanak emléke előtt. 
 
Napirendi javaslat:  
 
1.) Önkormányzati képviselő eskütétele 
 
2.) Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő:  Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője   
 
3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
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Előterjesztő:  Polgármester 
 

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

rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről  
Előterjesztő: Polgármester 
 

5.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) 
önkormányzati rendelet módosítására     
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke     

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

rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
 

7.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(….) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 

 
8.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési 

beszámolójának elfogadására      
Előterjesztő:  Polgármester 

   
9.) Javaslat a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására   

Előterjesztő:  Polgármester 
 
10.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására   

Előterjesztő:  Polgármester 
 
11.) Javaslat a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtására a 

Mogyorósvölgyi Tagóvoda felújítására 
 
Előterjesztő:  Polgármester       

 
12.) Javaslat a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénylésre 

Előterjesztő:  Polgármester       
  
13.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő:  Polgármester       

 
14.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatalára  
Előterjesztő:  Polgármester       
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15.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
16.) Javaslat  az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal kapcsolatos 

döntések meghozatalára   
Előterjesztő: Polgármester 

 
17.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata mint tulajdonos helytállási kötelezettségével 

kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 
       

18.)  Javaslat kitüntetések adományozására  
  Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke 
 
19.) Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtására a Bolyky Tamás Általános 

Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítésére 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke     

 
20.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó 

cserekérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

21.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő:  Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
 

22.) Javaslat a civil szervezetek és egyházak 2013. évi támogatására  
Előterjesztő: Civil kapcsolatok tanácsnok 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 

 
23.) Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására  

  Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
24.) Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
  Előterjesztő: Jegyző 
 
25.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2012. II. félévi működéséről        
Előterjesztő:  Polgármester 

 
26.) Tájékoztató az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyon ellátásért felelős 

Önkormányzat tulajdonába adásáról    
Előterjesztő:  Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

 
27.) Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli 

felkészülési terv teljesítéséről 
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
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28.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. évben Ózd város 
lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról 

 
Előterjesztő:  Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője   

 
29.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke     
 
30.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 

31.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
32.) Tájékoztató a 2012. november 22-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 
33.) 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, 14 képviselő jelen van. Ismerteti, 
Márton Ferenc képviselő interpellációt nyújtott be az iskolákban húsvétkor osztott csoki 
tojással kapcsolatban. Felolvassa a benyújtott interpellációt. 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
Ezennel interpellációt nyújtok be Ózd Város Önkormányzatának 2013. április 24-i testületi 
ülésére. Az interpelláció témája: Húsvét előtti napokban egybehangzó információk szerint 
Ózd város általános iskoláinak jelentős részében húsvéti csoki tojás osztására került sor a 
tanulók számára. Ezeken a tojásokon jól láthatóan politikai reklám volt feltüntetve. Ez 
törvénysértő. Mivel az ilyen jelenségek komoly veszélyekhez vezethetnek a parlamenti 
választási kampányban, és felvetődhet a törvénysértések elharapózása, kérem az eset részletes 
kivizsgálását és a felelősök megnevezését.  Márton Ferenc képviselő” 
Megadja a szót Márton Ferenc képviselőnek, aki ügyrendben kért szót. 
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, ez nem az interpelláció szövege volt, csak interpelláció 
szándékát nyújtotta be a téma megjelölésével.  
 
Fürjes Pál levezető elnök megadja a szót Márton Ferencnek az interpelláció megtételére.  
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, március 27-én az ózdi iskolákban húsvéti csoki tojásokat 
osztottak szét, rajta Riz Gábor országgyűlési képviselő nevével, ami nyilvánvaló politikai 
reklám, a jövő évi kampány része, hisz tavaly-tavalyelőtt nem volt ilyen. Ez törvénysértő, hisz 
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény kimondja: „A nevelési-oktatási intézmény 
helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem 
működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, 
tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 
tevékenység nem folytatható.” Kéri az ügy kivizsgálását és azt, hogy a polgármester hasson 
oda, hogy hasonló eset ne forduljon elő. Nem konfliktust akar, hanem éppen azt szeretné 
meggátolni. Mi lesz akkor, ha más jelöltek is ajándék kiosztását követelik meg az iskoláktól, 



 5

engedni fogják, vagy  azokat megtiltják? Naponta fogják megsérteni a törvényt, ha egyik 
jelölt ajándékát kiosztják, a másikét nem akkor az diszkrimináció, és súlyos viták, esetleg 
pereskedés várható. Probléma az esettel, hogy az iskolaigazgatóknak is ismerni kellett a 
törvényt mégis kiosztották az ajándékot, véleménye szerint mert féltik az állásukat. Azóta már 
más eset is a tudomására jutott, mégpedig, hogy a FIDESZ a Kórházban is gyűjtött 
aláírásokat, pedig munkahelyen a politikai tevékenység tilos. Jelenleg nem kezdeményez jogi 
eljárást, de ha újabb törvénysértés jut tudomására akkor ezt máshol is jelezni fogja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök felolvassa Riz Gábor válaszát az interpellációra.  
„Tisztelt Képviselő Úr! 
Mint az Ön által is közismert - és remélem helyesen értelmezett -, az iskolában zajló politikai 
tevékenységet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény szabályozza. 
A törvény világosan leírja azokat a minősített eseteket, amelyek a politikai tevékenység 
körébe esnek:  
„24. § (3)  A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú 
mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg 
az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz 
kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.” 
Fentiekből jól látható - s csak politikai sandaság mellett feltételezhető -, hogy az általam több 
mint 5000 alsó tagozatos gyermekhez eljutatott csoki tojás politikai indíttatású.  ( Ennek 
vásárlását nevemre kiállított számlával tudom igazolni.) 
Nem véletlenül nem szerepel pártlogó a csoki tojásokra ragasztott húsvéti üdvözleten, jól 
tudom, hogy annak szerepeltetése törvénybe ütköző lenne. 
Az iskolák részéről érkezett köszönőlevek és telefonhívások igazolták azt, hogy az ajándék 
címzettjeinek, bizony sok esetben egyedül az általam küldött húsvéti csoki tojás volt az 
egyetlen ajándéka. Úgy gondolom, hogy nehéz sorsú térségünkben, ha ez ünnep alkalmából a 
képviselő próbál segíteni a szociális problémák enyhítésén, az nem elítélendő. 
A korábbi években rendszeresen támogattam gyermekcsoportokat, rendezvényeket kisebb-
nagyobb összegekkel. A támogatottak közül sok az általános iskolákhoz köthető egyesület, 
alapítvány, vagy maga az intézmény. Egyetlen alkalommal sem jelentett gondot nevem és 
státuszom elhangzása a nyújtott támogatás fogadása során. 
Mindvégig konzekvensen ragaszkodtam ahhoz, hogy soha ne hangozzon el a FIDESZ neve, 
hiszen választott képviselőként a térség valamennyi polgárát – politikai, vallási és egyéb 
hovatartozás nélkül - vagyok köteles képviselni. 
Tisztelettel:  Riz Gábor országgyűlési képviselő” 
Fürjes Pál levezető elnök kérdezi Márton Ferenc képviselőt, elfogadja-e a választ? 
 
Márton Ferenc képviselő elfogadja a választ. Állásfoglalást kér azonban arról, hogy akkor az 
általános iskolákban bárki megjelenhet olyan szándékkal, hogy a neve feltüntetésével 
ajándékot osszon, és az iskola igazgatónak el kell fogadni ezt az ajándékot? 
 
Fürjes Pál  levezető elnök leszögezi a törvények tekintetében nincs lehetősége, szándéka 
elemzésre és a helyes cselekvés meghatározására, az iskolák felügyeletét a KLIK Ózd Járási 
Tankerületi Igazgatósága látja el. Amennyiben ilyen irányú kérdése van, ott tegye meg.  
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
- A meghívóban 17.) napirendként szereplő „Javaslat Ózd Város Önkormányzata, mint 
tulajdonos helytállási kötelezettségével kapcsolatos döntés meghozatalára” c. előterjesztés 
levételre kerül. 
- 17/a.) napirendként „Javaslat az ÓHG Kft. részére tagi kölcsön nyújtására”, 17/b) 
napirendként „Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokra felmerült vételi kérelmek 
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elbírálására”, míg 17/c) napirendként a „Javaslat az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés kerül felvételre.  
- 33.) napirendként „Tájékoztató hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatban” c. 
előterjesztés kerül felvételre, így a „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” 34.) 
napirendként kerül megtárgyalásra.  
- Az újonnan felvett 17/a), 17/b), 17/c) napirendek nyilvános tárgyalása az önkormányzat 
gazdasági érdekét sértheti, ezért javasolja zárt ülésen való tárgyalásukat.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a „Javaslat az ÓHG Kft. 
részére tagi kölcsön nyújtására”, a „Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 
felmerült vételi kérelmek elbírálására”, és a „Javaslat az Ózd, Gyár út 2. számú 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés tárgyalására zárt 
ülésen kerüljön sor.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a 
napirendről. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 
 
1.) Önkormányzati képviselő eskütétele 
 
2.) Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő:  Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője   
 
3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő:  Polgármester 

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

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről  
Előterjesztő: Polgármester 

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

temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) önkormányzati rendelet 
módosítására     
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke     

 
6.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete a 

szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 

 
7.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(….) önkormányzati rendelete a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
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8.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának 
elfogadására       
Előterjesztő:  Polgármester 

   
9.) Javaslat a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására   

Előterjesztő:  Polgármester 
 
10.)Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására   

Előterjesztő:  Polgármester 
 
11.)Javaslat a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtására a 

Mogyorósvölgyi Tagóvoda felújítására 
Előterjesztő:  Polgármester       

 
12.)Javaslat a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénylésre 

Előterjesztő:  Polgármester       
  
13.)Javaslat az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő:  Polgármester       
 
14.)Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára  

Előterjesztő:  Polgármester       
 
15.)Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő:  Polgármester 
 
16.)Javaslat  az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal kapcsolatos 

döntések meghozatalára   
Előterjesztő: Polgármester 

 
17/a)Javaslat az ÓHG Kft. részére tagi kölcsön nyújtására 

Előterjesztő: Polgármester 
 
17/b)Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokra felmerült vételi kérelmek elbírálására 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
17/c)Javaslat az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
18.)  Javaslat kitüntetések adományozására  
 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke 
 
19.) Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtására a Bolyky Tamás Általános 

Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítésére 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke     

 
20.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó 

cserekérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 
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Előterjesztő. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

21.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő:  Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

 
22.) Javaslat a civil szervezetek és egyházak 2013. évi támogatására  

Előterjesztő: Civil kapcsolatok tanácsnok 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 

 
23.) Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására  

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
24.) Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Jegyző 
 
25.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2012. II. félévi működéséről        
Előterjesztő:  Polgármester 

 
26.) Tájékoztató az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyon ellátásért felelős 

Önkormányzat tulajdonába adásáról    
Előterjesztő:  Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

 
27.) Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli 

felkészülési terv teljesítéséről 
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 

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

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

 
29.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 
 Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke     
 
30.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 

31.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
32.) Tájékoztató a 2012. november 22-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 
33.) Tájékoztató hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Polgármester 
 
34.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
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A nyílt ülésen tárgyalt előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza. 
 

1.) napirend 
Önkormányzati képviselő eskütétele 

 
Dr. Mustos Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti, a 2010. október 3-án 
megtartott  polgármesterek és  önkormányzati képviselők általános választásán  a Fidesz-
Magyar Polgári Párt és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezet által állított közös  
kompenzációs listáján mandátumot szerzett Fazekas Zoltán.  
Az alpolgármesteri tisztséget is betöltő képviselő rövid, de súlyos betegség után 2013. április 
10-én elhunyt, ezért képviselői helye megüresedett. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló  2010. évi L. törvény 
21. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a  képviselői hely megüresedik, azt a 
listát állító jelölő szervezet által bejelentett, vagy ennek hiányában a listán következő személy 
tölti be. 
A jelölő szervezetek 2013. április 15-én a Helyi Választási Bizottságnak írásban bejelentették, 
hogy a megüresedett képviselői helyre a listán következő Dr. Lengyel Elemér Sándort jelölik.  
A helyi Választási Bizottság 2013. április 16-án ülést tartott, ahol az  1/2013. (IV.16.) HVB 
számú határozatában megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP közös kompenzációs listáján 7. 
helyen szereplő  Dr. Lengyel Elemér Sándor   jutott képviselői mandátumhoz. 
A megválasztott képviselőnek átadja a megbízólevelét, munkájához sok erőt, egészséget és 
kitartást kíván. 
 
Fürjes Pál kéri az újonnan megválasztott képviselőt, tegye le esküjét.  
 
Dr. Lengyel Elemér önkormányzati képviselő a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt, 
erről okmányt ír alá, és elfoglalja helyét a képviselők között.  
 
 

2.) napirend  
Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról 

 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti Dr. Vereczkei Csaba megyei főkapitányt és Dr. Varga 
Lászlót az Ózdi Rendőrkapitányság vezetőjét. Elmondja minden évben alapos, részletes 
beszámolót hallgatnak meg a rendőrség munkájáról. Nagy érdeklődésre számíthat a 
beszámoló, hisz a rendőrség tevékenysége a lakosság egyre növekvő érdekeit elégíti ki. A 
megnövekedett igények ellenére javuló számok és a rendőrségi megítélésben pozitív 
eredmény tapasztalható. Kiemeli, hogy a rendőrök fellépésének a szakszerűsége 
kiemelkedően növekszik, ez az állomány folyamatos képzéséből fakad, javul a 
kommunikációjuk.  
 
Dr. Varga László rendőrkapitány, előterjesztő megköszöni a lehetőséget, hogy 
beszámolhatnak munkájukról. A beszámolót két részre lehet bontani, az első, nagyobb rész 
tartalmazza az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, tehát mind a 29 
településre vonatkozó adatokat. A második rész foglalkozik külön Ózd várossal. Hasonló 
gazdasági, szociális környezetben végezték munkájukat, mint az elmúlt években. Az Ózdi 
Rendőrkapitányság munkáját a főkapitány úr, a felső vezetés, az önkormányzat elvárásainak  
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megfelelően, a lakossági igények minél nagyobb arányú figyelembevételével végezték. Nagy 
hangsúlyt fektettek a lakossági kapcsolattartásra, a lakosság minél szélesebb körével és a 
képviselőkkel való szoros együttműködésre, valamint a lakossági bizalom erősítésére és 
helyreállítására. Ennek érdekében számos intézkedést bevezettek, lakossági fórumot tartottak, 
kérdőíves rendszert fejlesztettek ki. Az értékeléskor figyelembe kellett venni, hogy a lakosság 
hogyan volt megelégedve velük, megfelelő számban és helyen jelen tudtak-e lenni, megtettek-
e minden olyan intézkedést, amit a lakosság elvárt tőlük. Minden évben a legnagyobb 
hangsúlyt a rendőrség reagáló képességének, gyorsaságának növelésére fordítják, valamint 
arra, hogy minden bejelentésre időben történjen rendőri intézkedés. Ózdon három éven 
keresztül a bűncselekmények számában csökkenő tendenciát tudtak elérni, viszont a lakossági 
bizalom erősödése miatt több eljárást tudtak kezdeményezni, ezek a bűncselekmények számát 
az elmúlt évben megemelték. Ózd városáról beszélve egy 15 százalékos bűncselekmény 
növekedésről lehet beszélni, kiemelve ezek közül a végrehajtott bevetéseket, az uzsora, 
állatviadal és kábítószer elleni akciókat. Ezek emelték meg a közrend elleni, valamint vagyon 
elleni bűncselekmények számát, az összes bűncselekmények 60 %-át teszik ki. Elmondta, 
hogy az elkövetkező időben eredményt kell felmutatniuk a betöréses lopások és rablások 
kategóriájában, hiszen különösen emelkedő számban vannak jelen ezek a jogsértések.  Itt 
szeretnének minél nagyobb felderítési eredményességet produkálni, a kis értékű 
szabálysértések felderítésének a számát szeretnék megemelni. A közterületi rendőri jelenlétet 
megemelték, folyamatosan kapják a készenléti rendőrségtől, a megyei főkapitányságtól a 
megerősítő erőket. Közösen látják el a megerősített erőkkel a közterületi szolgálatot. 
Lakossági visszajelzés alapján készített munkatérkép alapján döntik el, hogy hol jelenjenek 
meg minél nagyobb arányban. 10 %-kal megemelték a körözött személyek elfogásának 
számát, egyre inkább szeretnének ezen a számon még javítani. Minél nagyobb arányban 
szeretnék azokat a durva, erőszakos cselekményeket visszaszorítani, amelyek a lakosságot a 
legnagyobb mértékben irritálják. Ezek a bűncselekmények olyan jogsértések, melyek 
felderítésében az összes rendőri erőt be kell vonni. A körzeti megbízottak tevékenysége 
előtérben van, az ő kapcsolattartásuk a képviselőkkel, a kistelepülések polgármestereivel, a 
lakossággal nagyon fontos. Az iskolarendőr programban is részt vesznek. Minél több városi 
pályázatra kívánnak rácsatlakozni, ezzel is segítve az ifjúsági bűnmegelőzési programot. Ózdi 
rendezvény a Sziréna elnevezésű, egész napos ifjúságvédelmi bűnmegelőzési program, illetve 
a strandi lopásokat megelőző program. Ezeket a programokat továbbra is fenn kívánják tartani 
és működtetni. A rendőri intézkedések kulturáltak, szakszerűek, ezt bizonyítja, hogy a több 
mint tízezer intézkedéshez képest csak 21 esetben történt a rendőrségi intézkedés ellen 
panasz. A közlekedés biztonsági rendőri intézkedések miatt sokszor kaptak megrovó 
észrevételt,  de azt látni kell, hogy a rendőrségi ellenőrzések, intézkedések által 20 %-kal 
tudták a súlyos balesetek számát csökkenteni. Továbbra is működtetni fogják a kistérségi 
egyeztető fórumokat, közösen szeretnének egyeztetni a közrend, közbiztonság kérdésében. A 
holnapi napon a Megyei Közgyűlés előtt fog beszámolni Dr. Vereczkei Csaba megyei 
rendőrfőkapitány, itt kapják meg a kiemelkedő teljesítményt nyujtó rendőrök az 
elismeréseket. Örvendetes, hogy a két kitüntetett közül az egyik ózdi kolléga, mely fontos 
mérföldkő az Ózdi Rendőrkapitányság számára, hisz ez is bizonyítja, hogy elismerik 
munkájukat. Megköszöni az önkormányzat, a képviselő-testület egész éves munkáját, a 
pénzügyi támogatást, melyet az idén a kritikus pontokon történő gyalogos szolgálat 
megerősítésére fognak felhasználni.  
 
Fürjes Pál levezető elnök hozzáfűzi, a rendőrség együttműködése az önkormányzattal, a 
közterület-felügyelettel, és a helyi polgárőrséggel is jó.  
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Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
munkájában kiemelt figyelmet kap a rendőrség beszámolója. A bizottsági ülésen 
megállapították, hogy rendkívül magas színvonalú, informatív beszámolót állítottak össze, 
ami jól mutatja a rendőrség egyre magasabb színvonalú munkáját. A vezető, az állomány 
példamutatása kiemelkedő. A statisztikai számok bizonyos romlást mutatnak, de ez a 
rendőrségi aktivitás fokozódásának is betudható. Az ülésen többen gratuláltak a rendőrség 
munkájához, melyhez csatlakozik, kéri a továbbiakban is hasonló színvonalon végezzék 
munkájukat. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, hozzá érkezett információk szerint a térfigyelő 
kamerarendszer minősége nem megfelelő. Ha ez igaz, tervezik-e megjavítását? Újságírók 
reklamálnak amiatt, hogy a részükre kiadott információk részletessége, gyorsasága nem 
megfelelő, mert az ózdi eseményekkel kapcsolatban is Miskolcról kell tájékoztatót kérni. 
Egyes bűncselekmények nem kerülnek kellően az információáramlásba. Tudomása szerint 
egész Borsod megye területén egy nyomkövető kutya van, kérdése, nem lehetne ezt a számot 
növelni, hisz  egyes bűncselekmények felderítésénél rendkívül hatékony tud lenni a 
nyomkövető kutya alkalmazása.   
 
Dr. Varga László rendőrkapitány válaszában elmondja, a térfigyelő rendszer minősége 
megfelelő, néha fordulhatnak elő az időjárás változás miatt hibák, ezeket viszont a rendszert 
kiépítő cég karbantartási szerződés alapján 24 órán belül elvégzi. A jelenlegi pályázatokon is 
hasonló térfigyelő kamerarendszer beépítésére gondoltak, ezt szeretnék tovább bővíteni.  
 
Dr. Vereczkei Csaba megyei főkapitány elmondja, a rendőrség hierarchikusan felépített 
szervezet, belső kommunikációs rendjük van, amihez alkalmazkodni kell a 
rendőrkapitányságoknak. A mai kor technikai világában azonban mindegy hogy honnan jön 
az információ, időbeli eltérést ez nem okozhat. A városi rendőrkapitányságnak is megvan a 
jogosultsága a média informálására. Az idő múlása miatt nem sikkadhatnak el adatok, hisz ott 
vannak a rendszerben, évekig visszakereshetők. Ha bárki bármilyen általános adatot szeretne 
megismerni, a rendőrség honlapján amely állandó frissítésre kerül, tudnak tájékozódni az 
aktuális információkról. Egyedi ügyek esetében a büntető eljárásban részvevő személyek 
védelme, és a nyomozás érdekében nem mondhatnak el azonnal mindent a nyomozás elején, 
hisz ezzel ellehetetlenítenék a saját munkájukat. Közérdeklődésre számot tartó esemény 
esetén azonban sokszor már a helyszínről is adnak tájékoztatást. Biztatja a média minden 
képviselőjét arra, hogy bátran forduljanak a megyei főkapitányság sajtószolgálatához, ahol 24 
órás készenlét van, soron kívül kapnak  információkat. Természetesen vannak olyan kérdések, 
amelyek felkészülést igényelnek a rendőrség részéről is azért, hogy pontos információt 
tudjanak szolgáltatni. Kér mindenkit, ha hiányosságot tapasztalnak, jelezzék azt, akár ügyre 
lebontva, és  kivizsgálja az ügyet. A szolgálati kutyákkal kapcsolatban elmondja, 50-hez 
közelit a kutyák száma a megyében. A megfelelő utánpótlás miatt folyamatos kapcsolatban 
vannak a dunakeszi központtal, ahol a kutyák kiképzése folyik. A kutyák nagyon hasznosak, 
valamennyi szolgálati kutya a mindennapi tevékenységet nagyban elő tudja segíteni. Nagyon 
szigorú alkalmassági vizsgán kell keresztülmenni a kutyáknak, kiállított szakmai tanúsításra 
van szükség, hisz ha bizonyító erővel szeretnék használni egyes esetekben a kutyát, meg kell 
felelniük minden követelménynek.  
 
Turiné Orosz Margit képviselő kiemeli, a 2010-2011-2012-es években csökkenő tendenciát 
mutat a családok, az ifjúság, a gyermekek ellen elkövetett erőszakok száma. Ez örömteli, hisz 
egy gyermek megmentése a felnőtt társadalomra is nagy hatással van. A körzeti megbízott 
munkáját megköszöni, ha szükséges akár napi kapcsolatban vannak,  így  tudják a területen a 



 12

bűncselekményeket visszaszorítani. Köszöni a rendőrség munkáját, amely hozzájárult Ózd 
város pozitív megítéléséhez.  
 
Tartó Lajos képviselő köszönetet mond kapitány úrnak, és rajta keresztül a rendőrség 
állományának, hisz minden esetben, amikor kéréssel fordult hozzájuk rendkívül gyorsan és 
hatékonyan reagáltak rá. Kiemeli a körzeti megbízottak munkáját, akik a képviselők és a 
lakók életét nagyban segítik, a kapcsolat kiváló velük, kéri, tolmácsolja köszönetét feléjük.  
 
Berki Lajos az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szintén köszönetet mond a 
rendőrség munkájáért. A kapcsolat a nemzetiségi önkormányzat és a rendőrség között szoros. 
Nem mindegy hogy a városban a békés egymás mellett élés hogyan valósul meg. A 
beszámoló taglalja azt is, hogy a roma lakosoknak van egy olyan része, akik nem akarnak 
megfelelni a törvényi előírásoknak.  Ilyen gazdasági, társadalmi helyzetben a lopások, 
bűncselekmények nagy részét ebben a körben követik el. Előfordulnak konfliktushelyzetek, 
de ezeket példaértékűen közösen megoldják. Kirívó, súlyos esetek, amelyek más városokban 
előfordulnak itt nincsenek, köszönhető ez az együttműködésüknek. Köszöni a rendőrség 
munkáját, ezután is a békés egymás mellett élésre törekednek. A közös programokon, mint pl. 
a rasszizmus elleni labdarugó mérkőzésen, a minden évben megtartott roma napon is a 
rendőrség jelen van, figyelemmel kíséri a sport és kulturális tevékenységüket. Továbbra is jó 
munkát kíván a rendőrségnek, mindent meg kell tenni az érdekében, hogy a városban a 
bűncselekmények számát csökkentsék.  
 
Dr. Mészáros Miklós képviselő az egészségügyben dolgozó képviselők nevében is elmondja, 
hogy a rendőrséggel korrekt szakmai, emberi kapcsolat van közöttük. Gratulál a 
beszámolóhoz és elfogadásra javasolja.  
 
Kisgergely András képviselő szerint nem könnyű rendőrnek lenni Borsod megyében, ez 
látszik a beszámolóból is. Az adatok áttanulmányozása közben arra a következtetésre jutott, 
hogy azok a számok,  amelyek a bűncselekmények növekedését mutatják, nem azt jelentik, 
hogy több bűncselekményt fordult volna elő, mint ezelőtt, hanem hosszú évek szívós munkája 
érik be azzal, hogy a rendőrség és a lakosság közötti bizalom erősödött. Az állampolgárok 
bizalma megnőtt a rendőrség irányában, olyan eseményeket is bejelentenek, amelyeket 
évekkel ezelőtt még nem. Tehát nem a közbiztonság helyzete romlott, amely ugyan nem 
rózsás, de az emberek nagyobb bizalommal fordulnak a rendőrség irányába. Mindenkit arra 
biztat, hogy a legkisebb törvénysértést is jelentsék be. Ez közös érdeke mindenkinek.  A 
térfigyelő kamerákkal kapcsolatban tolmácsolja a lakosság kérését, hogy még sok kamerát 
telepítsenek, úgy érzik az ózdiak, hogy ezek nagyban hozzájárulnak a biztonságérzethez.  A 
zártkertekkel kapcsolatban elmondja - mivel egy olyan egyesület elnöke, amely az egymásra 
figyelésben szeretne ezen a területen eredményeket elérni - hogy a rendőrség fokozottan részt 
vett a munkájukban. Megköszöni azt a munkát, amit a rendőrkapitányság ezen a területen 
végez. Sokszor hétvégén, éjszaka is figyelnek erre a területre, kéri, hogy ez a jövőben is 
folytatódjon.  
 
Dr. Vereczkei Csaba megyei főkapitány hangsúlyozza, szakmailag nehéz ezen a területen 
rendőrnek lenni, ugyanakkor emberileg büszke is , hisz a hozzászólások is azt bizonyítják, a 
jelenlévők osztoznak munkájukon, tudomásul veszik, hogy  ez közügy, és óriási segítséget 
nyújtanak a rendőrség munkájához. Semmi szégyellni való nincs azon hogy rendőrök, hisz 
megbecsülik, támogatják, segítik őket. Köszöni mindenkinek ezt a hozzáállást. Kisgergely 
András hozzászólásával kapcsolatban elmondja, a jövőben is számítanak az 
együttműködésére ezen a területen, hisz új projektek indulnak a külterületekkel kapcsolatban,  
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reméli, közösen még nagyobb eredményeket tudnak majd elérni.  
 
Dr. Kósné Dargai Rita képviselő a részletes beszámolóból két dolgot emel ki. A körzeti 
megbízotti rendszert, amely minden képviselő számára pozitív előmozdulást jelentett. A 
körzeti megbízottakkal napi kapcsolatot tartanak, azonnal megoldást találnak a felvetődött 
problémákra. Gratulál mint gyermekekkel foglalkozó szakember is, a Sziréna programhoz, 
amely egyedülálló kezdeményezés. Az ifjúság felkészítése az életre közös feladatuk, a 
rendőrség fontos szerepet játszik a munkájukban. Ezzel a programmal a gyermekekben 
tudatosítják, hogy elkövetni semmit nem lehet következmények nélkül, ez fontos tanulság a 
részükre. 
 
Obbágy Csaba mint területi képviselő kiemeli, a rendőrség munkája a képviselők 
mindennapjainak szoros része. Az eredményekről nem szabad elfeledkezni, mint pl. az 
uzsorások elleni sikeres fellépés, amely első volt az országban. Az ifjúság szempontjából 
fontos a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése. Sokat léptek előre a 
kommunikáció szempontjából. Továbbra is fontos feladat, hogy minden fiatalhoz, lakoshoz 
jussanak el a felhívások. Sok civil szervezet dolgozik a városban, sok pályázatot nyertek, ezen 
a területen is nyitni kell a rendőrség munkája felé. A Sajóvárkony-Bánszállás-Center 
térségében tevékenykedő körzeti megbízottak munkáját köszöni. Pozitív hangon tud a 
munkájukról beszélni. Saját tapasztalatból mondja, hogy az esti, éjszakai időpontban is 
sokszor látni gyalogos járőröket a peremkerületeken is. A következő időszak feladata a 
peremkerületek, külterületek tekintetében a házrombolások problémájának megoldása, ami 
nemcsak a rendőrség, hanem az önkormányzat és a szomszédok fellépését is igényli.  
 
Fürjes Pál levezető elnök köszöni az országos odafigyelést a térségre, a kiemelt rendőri 
állományt. Kéri, a színvonal megtartása miatt a továbbiakban is legyen szoros az 
együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között. 
Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásával kapcsolatban.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2013. (IV. 24.) határozata 

az Ózdi Rendőrkapitányság 2012-ben végzett munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.  
 

3.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
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Fürjes Pál előterjesztő kiemeli a beszámolóból azt a tendenciát, amely két éves munka 
eredményeként szinte minden területen egy megtakarítás irányába ható, takarékoskodó 
szemléletet valósított meg, eredményeként az év elején tervezett működési hiány megszűnt. 
Köszönetet mond a munkában résztvevőknek. A másik fontos tényező, ami segített az 
eredmény elérésében, az állami segítség. Az 1 milliárd Ft működési hiány csökkentésében 
nagy szerepe volt a nem tervezett állami segítségnek, ez a jövő gazdálkodását is jelentősen 
befolyásoló tényező, hisz a 2007-ben felvett kötvénykibocsátásból származó teher a 65 %-os 
állami átvállalás folytán több mint 3 milliárd Ft-tal csökken. Ez a  segítség is mutatja, hogy az 
ország vezetése odafigyel a városra, amit ezúton is köszön. Nem szabad azonban elfeledkezni 
arról, hogy a 2014-es esztendő nehezebb lesz.   
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiemeli, a működési hiány 
felszámolásra került, a felhalmozási feladatok önrésze biztosított volt, a város működtetése 
elvárt színvonalú és folyamatos volt, az intézményeknél lejárt tartozások nem voltak. A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
ismerteti, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet:  

Ózd Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013. (IV. 25.)  önkormányzati  rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. 
melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:   

 
1.§ 

 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés teljesítését   
 

8.763.648 E Ft bevétellel 
7.444.454 E Ft kiadással 

                1.319.194 E Ft záró pénzkészlettel 
állapítja meg. 
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2.§ 
 

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1. melléklet 
tartalmazza. 

 
(2) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti részletezését a 2. 

melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési 

szervei bevételeinek teljesítését jogcímenként a 3/a. melléklet részletezi. 
 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő költségvetési szervei bevételeinek 

teljesítését jogcímenként a 3/b. melléklet részletezi. 
 
(5) Az 1.§-ban megállapított költségvetési kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti 

részletezését a 4. melléklet tartalmazza.   
 
(6) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei 

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

 
(7) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a 4/b. melléklet 

tartalmazza. 
 
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére az irányító szerv által 

folyósított támogatás alakulását az 5. melléklet tartalmazza. 
 
(9) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatásának 

önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését az 5/a. melléklet tartalmazza. 
 
(10) A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatásának önállóan működő 

költségvetési szervenkénti részletezését az 5/b. melléklet tartalmazza. 
 
(11) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet, az Önkormányzat 

felújítási kiadásainak teljesítését a 7. melléklet,  a beruházási kiadások teljesítését a 8. 
melléklet tartalmazza. 

 
(12) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási 

célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 10. melléklet, az önkormányzat 
bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. 

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

éves összegét a 13. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. 
melléklet, a pénzeszköz-állományának alakulását a 15. melléklet, az európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeinek 
és kiadásainak teljesítését a 16. melléklet, az Önkormányzat tulajdonában álló 
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gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 
alakulását a 17. melléklet tartalmazza.  

 
3.§ 

 
(1) A 2012. évi módosított költségvetési pénzmaradvány összege            1.410.937 E Ft. 

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

külön előterjesztés alapján határoz. 
 

4.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál 
  jegyző                   polgármester 
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4.) napirend 

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

 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és azt az alábbi módosítással egyhangúlag elfogadásra javasolja: A rendelet 1. §-
ában az „és a 11. § (5) bekezdés d, pontjában szövegrész helyébe a „Hatósági Osztályával” szöveg 
lép” szöveg helyébe a következő szöveg kerül: „a 11. § (5) bekezdés d, pontjában az „Igazgatási és 
Okmányiroda Osztályával” szövegrész helyébe a „Hatósági Osztályával” szöveg, és a 11. § (8) 
bekezdésében az „Építéshatósági és Műszaki Osztálya” szövegrész helyébe a „Hatósági Osztálya” 
szöveg lép.”  

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendeletet.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, az elhangzott módosítással együtt szavazzanak.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
és hatályon kívül helyezéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, 
a 2. melléklet 2.3.16. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, a házszámozás 
rendjéről, valamint a közterület névtáblák és a házszámtáblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI.22.) 
önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésében az „Építéshatósági és Műszaki Osztály” szövegrész 
helyébe a „Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály” szöveg, a 7. § (1) bekezdésében az 
„Igazgatási és Okmányiroda Osztály” szövegrész helyébe a „Hatósági Osztály” szöveg, a 11. § (5) 
bekezdés d) pontjában az „Igazgatási és Okmányiroda Osztályával” szövegrész helyébe a „Hatósági 
Osztályával” szöveg, és a 11. § (8) bekezdésben az „Építéshatósági és Műszaki Osztálya” szövegrész 
helyébe a „Hatósági Osztálya” szöveg lép.  
 

2. § 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületekről szóló 16/1994. (VII.01.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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„(5) A közterület használati díj kezelése, ellenőrzése és behajtása a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény feladata.” 
 

3.§ 
 
A Rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontjában az „ÓZDSZOLG Kht.” szövegrész helyébe a „Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” szöveg lép. 
 

4.§ 
 
Hatályát veszti a Rendelet 10. § (6) bekezdése. 
 

5. § 
 
Hatályát veszti: 
1. a víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendelet, 
2. a közcélú zöldfelületekről szóló 25/1994. (XII.08.) önkormányzati rendelet, 
3. a közcélú zöldfelületekről szóló 25/1994.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 15/2000. (IV.21.) önkormányzati rendelet, 
4. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, 

korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről szóló 15/2008. (IV.25.) 
önkormányzati rendelet, 

5. az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 22/2011 
(XII.23.) önkormányzati rendelet. 

 
6. § 

 
Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 Dr. Almási Csaba  Fürjes Pál 
 jegyző  polgármester 
 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.  
 

5.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a 
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

 a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában és 
a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
és a 2. melléklet 2.3.16. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 Dr. Almási Csaba  Fürjes Pál 
 jegyző  polgármester 
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1. melléklet a 11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 8/2011. (IV. 02.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Ózd – Gyári temető 
 
1.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 A            B     (Ft) 
1 I. o. sírhely egyes (25 év) 17.892 

2 I. o. sírhely kettes (25 év) 26.511 

3 II. o. sírhely egyes (25 év) 15.172 

4 II. o. sírhely kettes (25 év) 22.582 

5 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.653 

6 III. o. sírhely kettes (25 év) 20.143 

7 IV. o. sírhely egyes (25 év) 6.327 

8 IV. o. sírhely kettes (25 év) 8.589 

9 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 4.044 

10 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 3.114 

11 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 9.582 

12 Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év) 16.056 

13 Urnafülke – 12 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű falban(10 év) 48.637 

14 Kolumbárium – kis kettes, új típusú, műgyanta kötésű urnafalban (10 
év) 

53.040 

15 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 20.133 
16 Sírbolt (60 év) Ft/m2 15.013 
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2. Ózd – Bolyki temető 
 
 
2.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 
 A         B    (Ft) 
1 I. o. sírhely egyes (25 év) 17.892 

2 I. o. sírhely kettes (25 év) 26.511 

3 II. o. sírhely egyes (25 év) 15.172 

4 II. o. sírhely kettes (25 év) 22.582 

5 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.653 

6 III. o. sírhely kettes (25 év) 20.143 

7 IV. o. sírhely egyes (25 év) 6.327 

8 IV. o. sírhely kettes (25 év) 8.589 

9 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 4.044 

10 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 3.114 

11 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 9.582 

12 Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év) 16.056 

13 Urnafülke – 12 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű falban (10 év) 48.637 

14 Urnafülke – 32 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű urnafalban (10 év) 41.245 

15 Kolumbárium – nagy kettes, új típusú, műgyanta kötésű (10 év) 53.040 

16 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 20.133 
17 Sírbolt (60 év) Ft/m2 15.013 
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3. Ózd – Táblai temető (régi) 
 
 
3.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 A         B    (Ft) 
1 II. o. sírhely egyes (25 év) 15.172 

2 II. o. sírhely kettes (25 év) 22.582 

3 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.653 

4 III. o. sírhely kettes (25 év) 20.143 

5 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 4.044 

6 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 3.114 

7 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 9.582 

8 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 20.133 

9 Sírbolt (60 év) Ft/m2  15.013 
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4. Ózd – Táblai új temetőrész 
 
 
 
4.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 
 A B (Ft) 

1 I. o. Sírhely egyes – új temetőrész (25 év) 33.027 

2 I. o. Sírhely kettes – új temetőrész (25 év) 47.323 
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5. Egyéb temetők 
Ózd – Center, -Bánszállás, -Somsály 
 
 
5.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 
 A           B        

(Ft) 

1 Sírhely egyes (25 év) 7.459 

2 Sírhely kettes (25 év) 10.651 

3 Gyermek sírhely – 10 éven alul (25 év) 3.114 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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 2. melléklet a 11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 8/2011. (IV. 02.) önkormányzati rendelethez 

1. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben   
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulás díja 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
 A                      B                     

(Ft) 
1 A díj mértéke alkalmanként (temetési helyenként) 1.200 
2 Sírkeret építési rajz 2.363 
3 Építési anyagok tárolási díja 2.000 
 
 
2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által   
biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjak 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
 A           B            

(Ft)       
1 Temetői létesítmény használati díj 36.280 
2 Ravatalozó használati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben) 11.607 
3 Ravatalozó-kellékhasználati díj (Bolyki, Gyári, Táblai 

temetőben) 8.416 
4 Ravatalozó és kellékhasználati díj (egyéb temetőben) 6.477 
5 Hűtési díj Ft/nap 2.621 
6 Temetési helynyilvántartás – ügyintézés 2.979 
7 Sírásás, hantolás /új sír esetén/ 21.536 
8 Sírhelynyitás, hantolás 16.461 
9 Sírhelynyitás, hantolás /gyermeksír/ 7.418 
10 Sírhelynyitás, hantolás /urnás temetésnél/ 7.071 
11 Fedlap levétele és visszahelyezése /egyes/ 6.050 
12 Fedlap levétele és visszahelyezése /kettes/ 7.332 
13 Visszamaradt föld elhordása /keretes/ 3.058 
14 Visszamaradt föld elhordása /fedlapos/ 4.802 
15 Exhumálás 37.994 
16 Exhumálás ua. sírból / elhunyt                          13.500 
17 Sírmélyítés rátemetéskor (25 év után) 16.307 
18 Halott átvétel (felügyelettel, kellékmegőrzéssel) 7.863 
19 Halott kiadás (felügyelettel, kellékmegőrzéssel) 7.863 
 

-.-.- 
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6.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete 
a szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Fürjes Pál levezető elnök ismerteti, a rendelet-módosítás technikai jellegű módosításokat 
tartalmaz.  
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete  
a szociális földprogram működtetéséről szóló 

24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 47. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
 
1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogram 
működtetéséről szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A természetben nyújtott szociális ellátás keretében a gazdálkodást segítő támogatás iránti 
kérelmet az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán (a továbbiakban: 
Szociális Osztály) kell benyújtani.” 
 
2. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
          
„(4) A kérelemről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt.”  
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3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
         
 
                dr. Almási Csaba                                                               Fürjes Pál  
                          jegyző                                                                polgármester  

.-.-.-. 
 

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

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dr. Bélteczki János előterjesztő ismerteti, szintén technikai jellegű módosításokat tartalmaz a 
rendelet, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013.  (IV. 25.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A kérelmező köteles – elemi kár esetének kivételével –  a jogosultság megállapítása 
érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő    
igazolást benyújtani az alábbiak szerint:] 
     
 „c) a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 
jövedelmére vonatkozóan,” 
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2. § A Rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Szociális rászorultság fennállása esetén a jogosult számára] 
„c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörben a 12. § 
c) pontjában foglaltak alapján átmeneti segélyt” 
[állapít meg.] 
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
        (2) Hatályát veszti a Rendelet 5. § b) pont bc) alpontja. 
 
 
                dr. Almási Csaba                                                               Fürjes Pál  
                          jegyző                                                                polgármester  

 
-.-.- 

 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 

8.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési 

beszámolójának elfogadására 
 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgáló jelentés hűen 
tükrözi az önkormányzat 2012. évi gazdálkodását. Az önkormányzat vagyona  3 milliárd Ft-
tal csökkent, erre azonban magyarázat, hogy két nagy intézmény, a Tűzoltóság és a Kórház és 
rendelőintézet államosítása az elmúlt évben megtörtént. Kiemeli, ebben az átalakulási 
időszakban nagy szükség van a könyvvizsgáló munkájára, sok minden változik, fontos, hogy 
egy külső ellenőrzést kapjon az önkormányzat. A könyvvizsgáló jelentése intelmeket is 
tartalmaz, figyelni kell a kintlévőségekre, a számviteli fegyelem betartására. 2013. január 1-
től nem kötelező könyvvizsgáló, de úgy gondolták, a szabályosság fenntartása miatt 
megtartják ezt a szolgáltatást.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felsorolja azokat a  fontosabb 
fejlesztéseket, amelyek a 2012-es évet érintették.  Nevezetesen: az Újváros téri orvosi rendelő, 
a Tétény vezér  úti óvoda felújítása, vízvédelmi rekonstrukció befejezése, folyamatban van, és 
még a következő éveket is érinteni fogja a Béke-telepi és az Újváros téri városrész felújítása, 
folyamatban van a svájci alapú ivóvíz ellátás infrastrukturális elosztási rendszere, a szennyvíz 
elvezetési program, meg fog valósulni a Nemzetőr úti óvoda bővítése, ózdi gyártörténeti 
emlékpark és élménykomplexum kialakítására kerülhet sor, Hétes-Velence telepen komplex 
telepprogram kerül megvalósításra. Eddig sikerült a szükséges önerőket biztosítani,  reméli az 
elkövetkezendő időszakban is így lesz. 2014-ben elkezdődik a kötvénytörlesztés, amit ugyan 
3 milliárd Ft-tal állami támogatásból sikerült csökkenteni, de így is komoly erőfeszítést fog 
jelenteni az önkormányzat részére, feszes gazdálkodásra lesz szükség. A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál előterjesztő köszöni a pályázatokról szóló kiegészítést. Elmondja, az elmúlt héten 
újabb két pályázat nyertességéről kaptak értesítést. Az egyik az Újváros téri iskola 
bővítésének 513 M Ft-os pályázati támogatása, amely a mindennapos testnevelés feltételeinek 
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javítását új tornaterem építésével segíti elő,  a régi épület, és a konyha  felújításával pedig az 
iskolában folyó munkát tudják segíteni. Egy, a kistérségi társulásban fenntartott intézmény 
kapott 100 M Ft-ot, nevezetesen a Bulcsú úti otthon teljes felújítását is elnyerték, az 
intézmény a városban működik, a felújítással tovább fognak javulni az ellátottak körülményei. 
Jó léptekkel halad a legnagyobb pályázat, a csatorna és szennyvíztisztító telep fejlesztése, úgy 
tűnik ebben az évben nagyobb tempót kaphat a munka. Ezek a pályázatok a vízszolgáltatás 
területén a kormány elképzelését is tudják segíteni, miszerint a rezsiköltségeket csökkenteni 
kell. A vízvédelmi rekonstrukció pályázatban a 290 M Ft-os keretet ugyan nem nyerték el, de 
a 100 M Ft-os támogatással az Uraj patak teljesen megújult. Közmunkával és a VSI 
tevékenységével minden olyan vízvédelmi területet, amely a 2010-es árvízkor problémát 
okozott, megerősítettek, mederkotrás, védelmi megerősítés történt, így idén nem okozott 
problémát. Látszik, hogy országosan is, de a városban is előrelátó gondolkodás történik.  
 
Obbágy Csaba alpolgármester hozzáteszi, 2012-ben az oktatási ágazatban sok pályázatot 
nyertek el, amely óvodák, iskolák nyílászáróinak a cseréjét jelentette, így energia 
megtakarítást fognak elérni.  2013-ban is számos iskolai és óvodai  pályázatot nyújtanak be.  
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza. 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2013. (IV. 24.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített  
költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzata 2012. 

évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját elfogadja. 
2.  A 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolót Ózd Város honlapján közzé kell tenni. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő. 2013. április 30.  

-.-.- 
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9.) napirend 
Javaslat a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 

 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a módosított pénzmaradvány felhasználására a javaslat a 
következő: az elmaradó bevételek és várható kiadások tartalék keretét növeli 25 M Ft, a 
kistérségi ellátásban működű intézmények működtetésére 60 M Ft, és  szociális 
rendezvényekre, mint. pl. idősek karácsonya  , stb. 1,5 M Ft kerül elkülönítésre.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
ismerteti, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag támogatja.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
103/2013. ( IV.24.)  határozata 

a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásáról 
 
ÓZD Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1.410.937 E Ft költségvetési pénzmaradvány 

intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint: 
          

  Ebből: 
Intézmény Költségvetési Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozási Működési 

megnevezése pénzmaradvány jellegű 
kiadások 
fedezete 

terhelő 
járulékok 

és szociális 
hozzájárulási 

adó 
fedezete 

kiadások 
fedezete 

kiadások 
fedezete 

tartalék 
fedezete 

 

Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnoksága 

 
 
 

72 275     

 
 
 

26 549 

 
 
 

3 228 

 
 
 

42 498 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ózdi Művelődési 
Intézmények 

 
 

7 087 

 
 

823 

 
 

692 

 
 

5 572 

 
 
 

 
 
 

Város- és 
Sportlétesítmény- 
Üzemeltető Intézmény 

 
 

13 511 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

8 089 

 
 

5 422 
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2.) A Képviselő-testület az intézményenkénti pénzmaradványok tételes felosztását az 1. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

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

rendezéséért az érintett intézmények vezetői. 
     Határidő): 2013. április 30., illetve folyamatos 

     
Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal 

 
13 300 

 
 

 
 

 
13 300 

 
 

 
 

Közterület-felügyelet 1 615   1 615   

Ózdi Sportszervező Iroda  
288 

 
150 

 
38 

 
100 

 
 

 
 

Ózd Város Önkormányzata  
1 302 861 

 
6 638 

                           
1 907 

 
504 171 

 
786 664 

                              
3 481 

       
Ö s s z e s e n: 1 410 937 34 160 5 865 575 345 792 086 3 481 
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     1. melléklet a 103/2013. (IV.24.)   
                   határozathoz  

          

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése  
          

          

        
Adatok: ezer Ft-

ban  
          Ebből: 

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

                 

1. Alsófokú Oktatási Intézmények            
    Gondnoksága               
                 
   - Központosított előirányzatok            
     maradványából               
       = Esélyegyenlőséget szolgáló             
          intézkedések támogatásából            
          eszközbeszerzés   9 080     9 080     
                 
     = Integrációs rendszerben résztvevő               
         intézményekben dolgozó               
         pedagógusok anyagi támogatására 8 546 6 729 1 817       
                 
  - Pályázatok és egyéb átvett pénz-            
    eszközök maradványából              
                 
     = Közfoglalkoztatottak 2012            
        december havi bér és járulék             
        kiadásaira     6 140 5 410 730       
                 
    = Nemzeti Munkaügyi Hivataltól            
        szakmunkástanulók ösztöndíjára 772 772         
                 
  - Egyéb áthúzódó kötelezettségek             
    fedezetére               
     = Szállítói tartozások fedezetére 24 904     24 904     
     = December hónapban kifizetett            
        nem rendszeres személyi juttatások            
         és járulékok kiadásaira   13 836 12 827 462 547     
     = Jubileumi jutalom  2 fő részére     1 030 811 219       
     = December havi ÁFA befizetésre 1 755     1 755     
     = IV.negyedévi rehabilitációs hozzájá-            
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         rulás befizetésére   5 064     5 064     
     =  Cégautó adó befizetésére          132     132     
     =  Közbeszerzési eljárás költségeire 1 016     1 016     
                 

Összesen:     72 275 26 549 3 228 42 498 0 0 
                   
2. Ózdi Művelődési Intézmények             
                  
  - Pályázatok és egyéb átvett pénz-             
    eszközök maradványából               
                  
    = Mozgókönyvtári feladatelátással             
       kapcsolatos 2012. IV. negyedévi              
       megbízási díjak elszámolási              
       különbözetére és járulékaira 436 154 282       
                  
  - Egyéb áthúzódó kötelezettségek             
    fedezetére                
                  
    =   MANDA országos"Startmunka-              
         program" kulturális közfoglalkozta-             
         tási mintaprogram  keretében 2 fő             
         egy havi megízási díjára  és             
         járulékára    97 76 21       
    =  Reprezentáció, ajándék,                
        telefon magáncélú használata utáni              
         adó 
befizetésre    294     294     
    = December hónapban kifizetett              
        nem rendszeres személyi juttatások               
        elszámolási különbözetére és              
        járulékaira    854 493 361       
     = Közfoglalkoztatottak december havi              
        rendszeres személyi juttatásai              
        elszámolási különbözetére és              
         járulékaira    128 100 28       
     = Dologi kiadások fedezetére             
        ( "Szabadidős tevékenységek              
        fejlesztése Ózdon" projekt 2012. évi             
        kiadásainak megelőlegezése miatt) 4 048     4 048     
     ="Magyar Kultúra Napja" rendezvény-              
        sorozat kiadásaira   400     400     
     = Gyermekszínházi előadások             
        költségeire     830     830     
Összesen:     7 087 823 692 5 572 0 0 
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3. Város- és Sportlétesítmény-            
   üzemeltető Intézmény              
                 
 - Pályázat és egyéb átvett pénzesz-            
   közök maradványából              
   =START munkaprogram 2012. évi             
     támogatásából 
visszafizetési              
    kötelezettség    2 000     2 000     

- Egyéb áthúzódó kötelezettségek            
  fedezetére               

   = Téli rendkívüli időjárás              
       többletkiadásaira    2 445     2 445     
   = Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra             
       (területalapú támogatásból) 2 038     2 038     
   =Tekecsarnok vizesblokk felújítására,            
       hőszigetelési munkáira   4 421       4 421   
   = Magasnyomású tisztító beszerzésére 1 001       1 001   
   = Tanuszoda vellnes részleg bérleti díj,            
       fűtés, áram, vízdíj áthúzódó             
       kiadásaira    1 468     1 468     
   = Szállítói tartozások fedezetére 138     138     

Összesen:     13 511 0 0 8 089 5 422 0 
                    
                 
4. Ózd Városi Polgármesteri Hivatal            
                 
  - Egyéb áthúzódó kötelezettségek            
    fedezetére               
     = Áthúzódó dologi kiadásokra 13 300     13 300     
                 
Összesen:     13 300 0 0 13 300 0 0 
                    
5. Közterület-Felügyelet              
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek             
  fedezetére                 
   = Térfigyelő rendszer működtetésére             
      és egyéb áthúzódó dologi kiadásokra  1 615     1 615     
                 

Összesen:      1 615 0 0 1 615 0 0 
                 
7. Ózdi Sportszervező Iroda              
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- Egyéb áthúzódó kötelezettségek             
  fedezetére                
   = Sport emlékoszlop felirat készítésére 100     100     
   =  Városi sportrendezvények              
        kiadásaira    188 150 38       
                 
Összesen:      288 150 38 100 0 0 
                 
6.Ózd Város Önkormányzata             
                 
-  Átvett pénzeszközök maradványából             
  =Egészségbiztosítási Alapból folyósított             
     pénzeszközök maradványából             
      Védőnői szolgálat működési              
       kiadásaira    2 571     2 571     
       Iskolaegészségügyi szolgálat             
       működési kiadásaira   142     142     
                  
-Áthúzódó beruházási feladatok             
                  
      = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra             

▪ támogatás    299 270       299 270   
▪ önerő    63 890       63 890   
▪ kamatbevétel   37 366       37 366   

                  
    = ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és              
       Újváros tér térségének megújítása             

▪ támogatás    25 723       25 723   
▪ önerő    21 114       21 114   
▪ kamatbevétel   934       934   

    = ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz.              
       alatti óvoda férőhelyszám bővítése és              
       hiányzó kapacitások pótlása             

▪ önerő    7 234       7 234   

    = ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti              
      emlékpark és élménykomplexum              
      kialakítása                

▪ önerő    2 500       2 500   
    = ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola              
       sportcsarnok építése               

▪ önerő    39 399       39 399   
    = Városrehabilitációs feladatokra 2 458       2 458   
    = Martinsalakos lakóházakkal             
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       kapcsolatos költségekre   4 146       4 146   
    = Lakossági szennyvízbekötésekre 70       70   
    = Közvilágítás fejlesztésre   1 000       1 000   
Áthúzódó felújítási 
feladatokra               
                 
     = KEOP Városi Sportcsarnok villamos-             
        energia megtakarítását eredményező              
        korszerűsítés önerejére  6 039       6 039   
     = KEOP Vasvár Úti Általános Iskola,             
         Katona József  Úti Óvoda             
        épületenergetikai felújítás önerejére 45 204       45 204   
     = Útfelújításokra   17 158       17 158   
     = Járdafelújításokra  5 000       5 000   
     =  Belvízrendezési feladatokra 5 000       5 000   
     = Önkormányzati bérlakás felújításokra 3 905       3 905   
     = Mekcsey úti orvosi rendelő             
        felújítás előkészítési kiadásaira 813       813   
     = Nemzetőr úti orvosi rendelők              
        fűtéskorszerűsítésére   9 920       9 920   
                  
- Áthúzódó pénzeszközátadások             
                  
   = Sportegyesületek támogatására 5 899     5 899     
   = Alapítványok, nonprofit szervezetek              
       támogatására   105     105     

   = BAZ. Megyei Rendőrkapitányság              
      támogatása    667     667     

    =  Közbiztonsági feladatok  támogatása 856     856     

    = Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek              
         Gyújtói gyalogátkelőhelytől kiépített              
         terelőkorlát és védősziget              
         meghosszabbítására pályázati önerő 496       496   

    = Ózd Városi Csatornamű és             
       Víziközmű Társulatnak               
          Szennyvíz projekttel érintett              
          önkormányzati tulajdonú ingatlanok             
          utáni tagi befizetésre   9 750       9 750   
     = Brassói úti székház felújítási alap 49       49   
     = OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak             
         Focipályák kialakítására   11 400       11 400   
     = Helyi közösségi közlekedés              
        működtetéséhez    25 000     25 000     



 112

     = Ózd Kistérség Többcélú Társulása             
         II. féléves működéséhez   60 000     60 000     
                  
- Áthúzódó működési 
kiadások               
     = Felnőttképzés tanfolyamaival kap-             
        csolatos személyi juttatásra és              
        járulékra    6 601 5 200 1 401       
   = Kabinet megbízási díjára + járulékára 1 944 1 438 506       
   = Polgármesteri reprezentáció             
       maradványa    1 649     1 649     
   = Szerződéses autóbuszjárat  működ-             
       tetésére a Sajóvárkonyi Általános             
       Iskola tanulóinak    415     415     
   = THERMA Kft felé kiszámlázott              

       díj utáni ÁFA befizetésre   1 350     1 350     

   = ÓZDINVEST Kft felé kiszámlázott             
       üzemeltetési díj utáni Áfa befizetésre 794     794     
   = Biztosítási díjra    399     399     
   = MaNDA program kiadásaira 24 462     24 462     
   = Ingatlanok értékesítésével, ingatlan-             
      nyilvántartás rendezésével kapcsolatos             
      kiadásokra    4 366     4 366     
   = Karácsonyi díszkivilágítás áthúzódó              
      kiadásaira    560     560     
   = Esélyegyenlőségi tervre   2 000     2 000     
   = Egészségbiztosítási Felügyeleti              
      bírságra    400     400     
   = Hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos             
      kiadásokra    6 720     6 720     
   = Illegális hulladéklerakók               
      megszüntetésére    1 785     1 785     
   = Településrendezési terv módosítására 1 141     1 141     
   = Környezetvédelmi feladatokra 439     439     
   = Monitoring kutak működtetésére 346     346     
   = KEOP  szennyvízprojekthez              
      kapcsolódó szakértői díjra   762     762     
   = Gyújtói körforgalomnál terelőkorlát             
        és  védősziget meghosszabbítás             
        önerejére    150     150     
   = Hatósági kötelezés ingatlanok             
        lebontására    12 000     12 000     
   = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására             
       biztosított keret maradványa 2 780     2 780     
   = Város image keret maradványa 328     328     
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   = Közművelődési Bizottsági keret 641     641     
   = Egészségügyi alapellátás áthúzódó             
       kiadásaira    5 788     5 788     
   = Szociális rendezvények dologi             
       kiadásaira    1 500     1 500     
                  
- Tartalékok maradványa               

   = Általános tartalék maradványa 7 175     7 175     
   = Lakóterületi céltartalék maradványa 8 105     3 754 4 351   
   = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés             
       bevételéből képzett tartalék 4 800       4 800   

                  
- Tartalék képzése                
                  
     = Bevételek elmaradása és az             
        önkormányzati kötelező feladatok             
        ellátása során felmerülő, nem              
        tervezett kiadások fedezetére 3 481         3 481 
                    
          
- A 2013. évi költségvetési rendeletben              
    a 2013. évi kiadások                
   finanszírozására 
felhasználva   484 902     

327 
227 157 675   

Összesen:    
1 302 

861 6 638 1 907 
504 
171 786 664 3 481 

MINDÖSSZESEN:   
1 410 

937 34 160 5 865 
575 
345 792 086 3 481 

 
 

10.) napirend 
Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál előterjesztő a határozati javaslathoz az alábbi kiegészítéseket teszi: Az Asztalitenisz 
Szakosztály részére a Mlinárik János emlékverseny támogatására a polgármesteri tartalék keret 
terhére 20.000 Ft-ot, a kulturális tartalék keretéből a rasszizmus elleni rendezvényre 50.000,-Ft-ot, a 
Meteor Lövészklub részére versenyre való utazási költség enyhítésére 15.000 Ft-ot, illetve a Teknőc 
Futóklub kiemelt rendezvényére, amely országos rendezvény, nagy érdeklődésre tarthat számot,  
50.000 Ft-ot javasol.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felhívja az igénylő szervezetek figyelmét 
arra, hogy igényeiket minél hamarabb nyújtsák be, ezzel is elősegítve a Képviselő-testület 
munkáját, hisz az utolsó pillanatban érkezett igényeket nem biztos, hogy mindig teljesíteni tudják. 
A bizottság a módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
104/2013.(IV. 24.) határozata 

államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a (az): 
 

- Alapítvány Szenna Fejlesztésére szervezet 500.000 Ft-os, 
- Uraj-Susa Jövőjéért Általános Védelmi, Bűnmegelőzési,  

Településszépítő Egyesület 100.000 Ft-os, 
- Uraj-Susa Jövőjéért Egyesület 100.000 Ft-os, 
- Alapítvány Somsály- Csépány Fejlesztéséért szervezet 830.000 Ft-os, 
- Ózdi Teknőc Futó Club (20.000 Ft+20.000 Ft+30.000 Ft+20.000 Ft + 40.000 Ft+50.000 

Ft) 180.000 Ft-os, 
- Ózdi Polgárőr Egyesület 10.000 Ft-os, 
- Ózdi Néptánc Egyesület 10.000 Ft-os, 
- Ózd Táblai Általános Iskoláért Alapítvány 20.000 Ft-os, 
- Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület  140.000 Ft-os, 
- Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Fejlesztéséért Alapítvány 100.000 Ft-os, 
- A.M.E. Kultúrhíd Egyesület 10.000 Ft-os, 
- Meteor Lövész Klub 15.000 Ft-os, 
- Rasszizmus elleni focitorna megtartására ÓSI részére 50.000 Ft-os, 
-   ÓVSE Asztalitenisz Szakosztály részére 20.000,- Ft-os 
 

támogatását. 
 
A támogatások forrása a 2012. évi imázs keret maradványa, a lakóterületi céltartalék, sportfeladatok 
tartaléka és az általános tartalék.  
 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 

11.) napirend 
Javaslat a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtására a 

Mogyorósvölgyi Tagóvoda felújítására 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a pályázati lehetőség 90 %-os 
támogatottságú, a 10 % önerőt a pályázati céltartalékból kerül biztosításra.  A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke hangsúlyozza azért esett a 
Mogyorósvölgyi óvodára a választás, mert a pályázati igényt itt lehet a leghatékonyabban 
felhasználni. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
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A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013. (IV. 24.) határozata 
a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról  

a Mogyorósvölgyi Tagóvoda felújításához  
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzata a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a „kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” pályázati célra támogatási igényt nyújt be az 
Alkotmány Úti Összevont Óvodák -  Mogyorósvölgyi Tagóvoda felújítására az alábbi pénzügyi 
feltételekkel: 

Támogatási igény összege:   29.700.552,-Ft 
Önkormányzati saját erő összege:   3.300.061,-Ft 
A fejlesztés összköltsége:  33.000.613,-Ft  
 

2.   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 10 % - azaz 
3.300.061,-Ft  összegű - önerőt a 2013. évi költségvetésben pályázati céltartalék keret terhére 
biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a költségvetésben. 

 
3.  Ózd Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy az építési 

tevékenységhez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

 
4.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 
 
5.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a 

támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  
- A pályázat benyújtásáért:  PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: 2013.05.02, illetve a szerződéskötésre folyamatos 

-.-.-.- 
 

12.) napirend 
Javaslat a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénylésre 

 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, törvényi előírások  miatt szükség volt arra, hogy nagyobb 
szervezeti egységben oldják meg az ivóvíz szolgáltatást. A jelen előterjesztéssel felhatalmazzák a 
szolgáltatót a támogatás igénylésére. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak 
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A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2013. (IV.24.) határozata  

a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséről 
  
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a víziközmű-szolgáltató (BORSODVÍZ Zrt., cím: 3527 
Miskolc, Tömösi u.2.) a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 
vonatkozó központi támogatási igény bejelentését benyújtsa. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

 
-.-.- 

 
13.) napirend 

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Obbágy Csaba levezető elnök megjegyzi, hogy ez, illetve a következő két napirendi pont is 
összefügg Fazekas Zoltán alpolgármester halálával, hiszen ennek következményeként szükséges az 
anyagok tárgyalása. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalva az 
előterjesztést 6 igen, 1 nem  többségi szavazattal támogatja az elfogadását.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke is arról tájékoztat, hogy a 
bizottság egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen és 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2013. (IV.24.) határozata  
az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával  

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
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 1.) A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja: 
 

Tompa Zsigmondot (a.n.: Mészáros Ilona, lakcím: 3600 Ózd, Új telep 35.) 
 

2.) A Felügyelő Bizottsági tag megbízásának időtartama 2013. május 1-től 2015. május 31-ig 
terjedő határozott időre szól. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
 
3. A megválasztott új tag díjazása a jelenlegi tagok díjazásának megfelelően alakul. 
 
4.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak szerint gondoskodni kell a változás cégnyilvántartáson 

történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítások 
cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a cégbíróság előtt járjon el. 

 
5.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni kell a 

változások közzétételéről is. 
 
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen  
 
 

-.-.- 
 

14.) napirend 
Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
 

Obbágy Csaba levezető elnök megjegyzi, hogy a napirend kapcsán szavazni fognak külön-külön 
Tóth Pál elnök visszahívásáról, Galanics Ferenc tagnak történő megválasztásáról, valamint  egy 
harmadik szavazással  a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, hogy a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangú szavazattal támogatja azt.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazattal javasolja a testületnek elfogadásra.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök megkérdezi Tóth Pált, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását, mivel őt 
érintő személyes adatokról van szó, és részt kíván-e venni a szavazásban. 
 
Tóth Pál nyilatkozik, hogy eltekint a zárt ülés megtartásától, bejelenti személyes érintettségét és a 
szavazásban részt kíván venni.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Tóth Pálnak, az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő 
Bizottság elnökének a visszahívásáról. 
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A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Tóth Pált (an.: Kutacs Sarolta , lakcím: 3600 Ózd, 
Újváros tér 7. 9/1.), mint az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának elnökét 2013. április 30-
i hatállyal visszahívja. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, Galanics Ferenc önkormányzati képviselőt, hogy nyilatkozzon 
a jelölés elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való részvételéről, valamint arról, 
hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Galanics Ferenc nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, a 
szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Galanics Ferenc Felügyelő Bizottság tagjává 
történő megválasztásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Galanics Ferencet (an.: Marton Margit, lakcím: 
3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.) az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává választja 
2013. május 1. napjától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök ezután kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2013. (IV.24.) határozata  

az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságával  
kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja, a 36. § (3) bekezdése és a 24. § (2) bekezdése alapján az 
Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának elnökét: Tóth Pált 2013. április 30-i hatállyal 
visszahívja. 

 
 2.) A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja: 
 

Galanics Ferencet (a.n.: Marton Margit, lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.) 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
 
3.) A Felügyelő Bizottság tag megbízásának időtartama 2013. május 1-től 2015. május 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 
 
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 1-től a Felügyelő Bizottság 

elnökének tiszteletdíját bruttó 45.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó 
30.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
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5.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak alapján gondoskodni kell a társaság Felügyelő 
Bizottsági ülésének összehívásáról a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása céljából.  

 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2013. május 2. 
 
6.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak szerint gondoskodni kell a változás cégnyilvántartáson 

történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítások 
cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a cégbíróság előtt járjon el. 

 
7.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni kell a 

változások közzétételéről is. 
 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen  
 
 

-.-.- 
15.) napirend 

Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 6 igen, 1 nem szavazattal támogatja az elfogadását.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság szintén 
tárgyalta az anyagot, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2013. (IV.24.) határozata  

az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával  
kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja: 
 

Pintér Lászlót (an.: Vangor Mária Ilona, lakcím: 3600 Ózd, Március 15. út 96.) 
 
2.) A Felügyelő Bizottság tag megbízásának időtartama 2013. május 1-től 2015. május 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
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3.) A megválasztott új tag díjazása a jelenlegi tagok díjazásának megfelelően alakul. 
 
4.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak szerint gondoskodni kell a változás cégnyilvántartáson 

történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítások 
cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a cégbíróság előtt járjon el. 

 
5.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni kell a 

változások közzétételéről is. 
 
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen  
 

-.-.- 
 

16.) napirend 
Javaslat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

Obbágy Csaba levezető elnök tájékoztatásul elmondja, hogy ez a napirend három határozati 
javaslatot tartalmaz, amelyről külön-külön kell majd a testületnek szavaznia.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, hogy a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és mindhárom javaslatot egyhangúlag támogatja a testületnek 
elfogadásra. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri elsőként dr. Lengyel Elemért, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való részvételéről, valamint arról, hogy 
kéri-e a zárt ülés megtartását. 
 
dr. Lengyel Elemér nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, a 
szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak dr. Lengyel Elemér az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság önkormányzati képviselő tagságáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2013.(IV.24.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2013.(III.28.) határozata módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a 90/2013.(III.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdése 
alapján 2013. április 24. napjától dr. Lengyel Elemér (Anyja neve: Bera Antal Jolán, lakcíme: 3600 
Ózd, Vasvár út 131.) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság önkormányzati 
képviselő tagja. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök ezután megkérdezi Csutor László önkormányzati képviselőt, hogy 
kéri-e a zárt ülés megtartását, mivel őt érintő személyes adatokról van szó, és részt kíván-e venni a 
szavazásban. 
 
Csutor László nyilatkozik, hogy eltekint a zárt ülés megtartásától, bejelenti személyes érintettségét 
és a szavazásban nem kíván részt venni.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Csutor Lászlónak, az  Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság képviselő tagjának a visszahívásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
111/2013.(IV.24.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 
képviselő tagjának visszahívásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdése alapján Csutor Lászlót (Anyja neve: Kálmán 
Erzsébet, lakcíme: 3600 Ózd, Kőalja út 150.), az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Bizottság képviselő tagját 2013. április 24-i hatállyal visszahívja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba  levezető elnök kéri Fodor Lászlót, hogy nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról,  
illetve arról, kéri-e a zárt ülés megtartását. 
 
Fodor László nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, és eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Fodor László nem képviselő tagnak történő 
megválasztásáról. 

 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
112/2013.(IV.24.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 
nem képviselő tagjának megválasztásáról 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
58.§ (1) bekezdése alapján 2013. április 25. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjává Fodor László (Anyja neve: Sebők Klára Olga) 
3600 Ózd, Damjanich út 258. szám alatti lakost megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba felkéri Fürjes Pál polgármestert az esküszöveg felolvasására, a bizottság új  tagjait 
pedig az eskütételre.  

-.-.- 
 
A 17/A.)-18.) napirend tárgyalására  zárt ülésen kerül sor, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.  
 

-.-.- 
19.) napirend 

Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtására a Bolyky Tamás Általános Iskola, 
Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítésére 

 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, hogy három intézmény épületenergetikai korszerűsítése 
valósulhat meg. A tervezett korszerűsítés az intézményi épületek teljes egészére vonatkozóan a 
külső falak, a födém utólagos szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer 
rekonstrukcióját jelenti, amelynek megvalósításával javulhat az önkormányzati költségvetés is, 
hiszen az említett intézményeknek a GEK-en keresztül az önkormányzat a fenntartója.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, a pályázat benyújtásához 
elkészültek az energetikai tervek, illetve számítások, valamint ennek megfelelően a bekerülési 
költségek a részletes műszaki tartalom alapján pontosításra kerültek. Az önkormányzat által 
benyújtott pályázat aktualizált bekerülési költsége, valamint ennek következtében a 15%-os önerő 
összege minimálisan eltér a korábbi határozatban elfogadott összegtől, ezért szükséges a pontos 
összegekről határozatot hozni. Mindezeket figyelembe véve tárgyalta meg a bizottság az 
előterjesztést, amelynek elfogadását egyhangúlag támogatja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2013. (IV. 25.) határozata 

a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtásáról a Bolyky Tamás Általános Iskola, 
Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 

korszerűsítésére 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta:  
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1.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Bolyky Tamás Általános Iskola, 
Vasvár Úti Általános Iskola, és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 
céljából KEOP-2012-5.5.0/A  számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett: 

 
a) A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címei, helyrajzi számai:    

Bolyky Tamás Általános Iskola - 3600 Ózd, Bolyky Tamás utca 42., hrsz: 8696/1 
Vasvár Úti Általános Iskola - 3600 Ózd, Vasvár út 37., hrsz: 7714/5 
Katona József Úti Óvoda - 3600 Ózd, Katona József út 7., hrsz: 7710 

 
b) A Projekt megnevezése:        Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános  

Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése 

 
c) A pályázati konstrukció száma:  KEOP-2012-5.5.0/A,  „Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
 

d) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:   Bruttó 301.363.028,- Ft,  
e) A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  Bruttó 301.363.028,- Ft,  
f) Az önkormányzati saját erő (15 %) összege:    Bruttó   45.204.454,- Ft, 
g) A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:  Bruttó 256.158.574,- Ft,  

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45.204.454,- Ft összegű saját erő fedezetét 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási célú pénzmaradványából biztosítja. 
 

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

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2013. (I.24.) határozatát hatályon kívül 

helyezi. 
 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen  

-.-.- 
20.) napirend 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó 
cserekérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, egy olyan ingatlancseréről van 
szó, amely alaposan és részletesen elő lett készítve. Hozzáteszi, a vételárat ingatlanforgalmi 
szakértői vélemény állapította meg, illetve a kérelem egyeztetésre került az ÓZDINVEST Kft-vel, 
mint az önkormányzati lakások kezelőjével is. A bizottság mindezeket figyelembe véve tárgyalta 
meg az anyagot, amelyet egyhangúan elfogadásra javasolnak.  
 
Kisgergely András önkormányzati képviselő úgy gondolja, hogy ilyen esetben a határozati 
javaslatnak tartalmaznia kellene azt is, hogy az ingatlancserével kapcsolatban felmerülő egyéb 
költségeket ki vállalja, fizeti meg.  
 
Fürjes Pál levezető elnök a szót átadja Sóskútiné Ujpál Melindának, a Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének. 
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Sóskútiné Újpál Melinda osztályvezető tájékoztatásul közli, hogy beteg és idős házaspárról van 
szó, akiknek saját tulajdonban lévő lakása a 3. emeleten van, ahová már nagyon nehezen tudnak 
felmenni. Ezen okokból kifolyólag szerettek volna egy földszinten elhelyezkedő lakást. Mivel kevés 
nyugdíjból élnek, javasolt, hogy az ingatlancserével felmerülő egyéb költségeket méltányossági 
alapon az önkormányzat finanszírozza.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2013. (IV. 24.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanra  
vonatkozó cserekérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Ózd, Nemzetőr út 8. fsz. 2. sz. alatti, 

7348/A/118 hrsz-ú lakás tulajdonjogát 2.600.000,- Ft, azaz kettőmillió-hatszázezer forint 
forgalmi értéken, értékazonosságon alapuló cserével, a tulajdonosok fizetési kötelezettsége 
nélkül elcseréli Hunyadi László és neje 1/2-1/2 tulajdonát képező, Ózd, Nemzetőr út 2. 3/1. sz. 
alatti 7337/A/23 hrsz-ú lakás tulajdonjogával.  

 
2.) A Képviselő-testület az ingatlancserét követően az Önkormányzat tulajdonába kerülő Ózd, 

Nemzetőr u. 2. 3/1. sz. alatti 7337/A/23 hrsz-ú lakást üzleti vagyon (forgalomképes) 
kategóriába sorolja és a birtokbavétel időpontjából az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a lakáscélú ingatlanok üzemeltetésére 
vonatkozó szerződés módosítás aláírására. 

 
3.) A Képviselő-testület a 119/2012. (VII.19.) határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
 Felelős:  a csereszerződés és az Üzemeltetési szerződés-módosítás előkészítéséért: PH. 
   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 a szerződések aláírásáért: Polgármester 
  Üzemeltetésért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő:        értelemszerűen 
 

-.-.- 
 

21.) napirend 
Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására 

 
Bíró Ferenc előterjesztő, az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője az anyag kiegészítéseként elmondja, a 
tavalyi évben az önkormányzat már az előzetes üzleti tervét elfogadta az Ózdi Vízmű Kft-nek. A 
megmaradt üzleti ágakat, mint a svájci program levezénylését, a strandfürdő üzemeltetését, illetve a 
műemléki gyári uszodának a működtetését továbbra is finanszírozni tudják. Majd pár szóban a 
változásról szól. Elmondja, a változást a 2011. évi 209-es víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 
okozta. Ennek  lényege, hogy 2013. január 1-től a víziközmű vagyon nem maradhat az Ózdi Vízmű 
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Kft., mint szolgáltató tulajdonában. A tavalyi évben még 201876 E Ft értékű vízmű vagyon  volt, 
ami az 1993 óta kiépített  vezetékrendszerből adódott, de azt, hogy ez kinek a tulajdonában van, 
fizikálisan már nem lehet megkeresni. A törvény erejénél fogva azonban vissza kell adni, és a 
Számviteli Törvény alapján ki kell vezetni a Vízmű Kft.  tulajdonából. Ezután a 2013. éves 
működésről szól. Közli, hogy a Kft. pénzügyileg végig tudja finanszírozni azokat a 
tevékenységeket, amelyekről említést tett, valamint szeretnék az évet pénzmaradvánnyal lezárni. 
Megjegyzi, a  következő időkben a strandfürdő működtetése okoz majd komoly feladatokat az 
önkormányzatnak és a Vízmű Kft-nek, de próbálnak olyan lehetőségeket keresni, amelyek 
biztosítani tudják a jövőbeni működőképességet. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, a bizottsági ülésen ügyvezető 
úr már ismertette az üzleti terv néhány részletét, amelyből kiemeli, hogy a strandfürdő és kemping 
döntéseket fog igényelni, hiszen meg kell határozni, hogy milyen forrásokból tudják majd a 
továbbiakban az üzemeltetést megoldani. Hozzáteszi, az is látható, hogy a jövőben az átalakulás, 
illetve az üzemeltetési jogok átadása miatt a megmaradt Vízmű Kft. tulajdonosi segítséget fog 
igényelni ahhoz, hogy működőképes tudjon maradni. Mindezek ismeretében tárgyalta meg a 
bizottság az anyagot, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2013.(IV.24.) határozata 

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadásáról 
 
 

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

 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. a határozat 

1. mellékletét képező 2013. évi üzleti tervét 118.350 e Ft tervezett összes bevétellel, és -182.776 
e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 
ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. 

 
Felelős: az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
 
2.  A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén 

az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 

Felelős: végrehajtásért Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: folyamatosan 
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1. melléklet a 000/2013. (IV.24.) határozathoz 

 
Az Ózdi Vízmű Kft. 2013. évi üzleti terve 

 
Ózd Város Önkormányzata és a BORSODVÍZ Zrt. 2012. június 28-án a Képviselő-testület 
114/2012. (VI.28.) határozatával módosított 75/2012. (V.17.) határozata alapján Víziközmű 
Szolgáltatásra vonatkozó Bérleti Üzemeltetési Szerződést kötött, mely szerződés alapján 2013. 
január 01-től Ózd városban a BORSODVÍZ Zrt. lett a víziközmű szolgáltató. 
 
Fentieknek megfelelően az Ózdi Vízmű Kft. 2013. január 01-től megmaradó tevékenységei az 
alábbiak szerint alakulnak:  
Strandfürdő és Kemping üzemeltetése 
A Svájci-Magyar Együttműködés keretében támogatott Ózd városi ivóvízellátási rendszer 

fejlesztése és fenntartható irányítása projekt  
Régi uszoda őrzésének biztosítása 
 
A Képviselő-testület 210/2012. (XII.20.) határozatában elfogadásra került az Ózdi Vízmű Kft. 
2013. január 01-től érvényes szervezeti felépítése és az Ózdi Vízmű Kft. 2013. évi előzetes 
eredményterve.  
A 2011. évben megjelent víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, melynek végrehajtási rendelete 
az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.  
Figyelembe véve a fenti kormányrendeletet és az Ózdi Vízmű Kft. működésével kapcsolatos 
várható költségeket és bevételeket, elkészítettük az eredménytervet. (1. melléklet) 
A Svájci-Magyar Együttműködés keretében végzett tevékenység tervezetében jelentősebb változás 
nem várható. Amennyiben az anyagköltség növekedne a támogatás mértéke is nő, tehát a 
tevékenység eredménye „0” lesz.  
Az uszoda és strand üzemeltetésében ─ a 2012 decemberében elfogadott Eredmény tervhez képest 
─ változást nem tervezünk. (a strand üzleti tervét a 2. melléklet tartalmazza) 
 
A tervezet alapján a Strand üzemeltetésének, működtetésének költsége:  

anyagjellegű ráfordítás   24 050 eFt 
személyi jellegű ráfordítás  26 030 eFt 
ÉCS        2 520 eFt 

Összes költség    52 600 eFt 
 
Tervezett árbevétel (aktivált saját teljesítmény nélkül) 

 nettó árbevétel    15 410 eFt 
 egyéb bevétel      1 350  eFt 
Összes árbevétel   16 760 eFt 

 
A működéshez szükséges költség 35 840 eFt, mely tartalmazza a két medence közötti területen a 
járólapok cseréjének költségeit 3000 eFt értékben. Amennyiben a járólapok cseréje nem történik 
meg, a szükséges költség a strand üzemeltetéséhez 32 840 eFt.  
A strandfürdő bevételénél nem terveztünk díjnövekedést, mivel a látogatók anyagi lehetőségei 
behatároltak. A belépődíjak növelése a látogatók létszámának csökkenését vonná maga után. A 
tervezett bevételnél a strandfürdő szolgáltatáshoz 12 910 eFt,  a  kempingszolgáltatáshoz   
1 000 eFt, a szálláshelyhez 1 500 eFt összeget terveztünk. 
A strand nyitásához szükséges felújításokat, karbantartásokat ütem szerint elvégezzük.  Látogatók 
számának növelését célzó beruházásokat azonban forrás hiány miatt nem tudunk végrehajtani.  
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Tervezett beruházás a város által elnyert pályázat keretében a naperőmű megépítése, mely a 
későbbiekben a Távhő Kft.-től vásárolt hőmennyiséget fogja csökkenteni a strand nyitvatartási ideje 
alatt. Szezonon kívül pedig a termelt hőmennyiség a Távhő Kft. vezetékébe kerül átadásra. A 
naperőmű építését ─ a strandszezon alatt ─ látogatóktól elzárt területen tervezzük. A fejlesztés 
várható átadása 2013. november hónapban lesz, ezért 2013 évre a medence fűtését még teljes 
egészében a Távhő Kft. fogja biztosítani. Ezt a hődíj tervezésnél figyelembe vettük. 
Az elkészült naperőmű a hőtermelési funkciója mellett látványosságot is jelent majd vendégeink 
számára. 
 
Az Ózdi Vízmű Kft. üzleti tervében az előző évekhez képest a fentiekben említett változások, 
valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) pontja értelmében ─ 
az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyon 2013. január 01-jén az ellátásért felelős 
tulajdonába kerülése miatt ─ jelentős változás várható. 
 
A fenti víziközmű vagyon összetétele az alábbi:  
  K I M U T A T Á S  

az Ózdi Vízmű Kft. 2012.december 31-i tárgyi eszköz állományáról 
     

Fők. szám Megnevezés Bruttó érték Ft Halm. ÉCS Ft Nettó érték Ft 

1211 
Üzemi épület 
Ivóvíz tp. 1 560 147 175 411 1 384 736 

1212 
Üzemi épület 
Szvíz.tp. 15 079 400 5 062 301 10 017 099 

1213 Igazgatási épület 290 137 113 195 176 942 

1221 
Ivóvíztp. egyéb 
építm. 27 558 871 10 885 438 16 673 433 

1222 
Szvíztp.egyéb 
építm. 22 124 274 6 107 147 16 017 127 

1223  Ivóvízhálózat 191 535 906 62 490 103 129 045 803 
1224 Szennyvízhálózat 42 084 774 16 607 795 25 476 979 

1311 
Ivóvíztp.műszaki 
gép 1 421 419 1 421 419 0 

1312 Szv.tp.műszaki gép 37 838 563 34 760 199 3 078 364 

1232 
Szennyvízátem. 
föld 5 930 0 5 930 

1411 Ivóvíztp.egyéb ber. 1 346 111 1 346 111 0 
Közmű összesen 340 845 532 138 969 119 201 876 413 
 
Bruttó értéke:   340 845 e Ft 
Nettó értéke:   201 876 e Ft 
A közművagyon átadásával 201 876 e Ft rendkívüli ráfordítást kell az Ózdi Vízmű Kft-nek 
elszámolnia, a végrehajtási rendelet nem rendelkezik a számviteli elszámolás eltérő módjára 
vonatkozóan.  
A társaság működése során az Önkormányzattól fejlesztésre kapott pénzeszközt a saját víziközmű 
vagyon beruházására használta fel. A közművagyon visszaadása során a számviteli elszámolás 
eredményeként 62 M Ft egyéb bevételt [az átvett pénzeszközöknek az elszámolt értékcsökkenés 
fölötti része, mely halasztott bevételként került korábban kimutatásra] tudunk elszámolni.  
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Az anyagjellegű ráfordítás a 2012 decemberében készített előzetes eredménytervhez viszonyítva 
jelentősen megnőtt. Ennek okai: 

4. A kintlévőség kezelése az Ózdi Vízmű Kft-nél maradt, ezért a könyvelési programot meg 
kellett tartani.  

5. 2013. év elején a szerver meghibásodott, javításra került.  
6. A raktári készlet eladását közvetített szolgáltatásként kellett elszámolni. 
7. A bankköltség a 2012. decemberi árbevétel és a kintlévőség kezelése miatt az év első 

felében még jelentős ráfordítást képvisel. 
Várhatóan az Ózdi Vízmű Kft. kimutatott adózás előtti eredménye: - 181 776 e Ft, mely azonban 
pénzügyi kiadással nem jár. A negatív eredmény nagyrészt az értékcsökkenésből, illetve a 
víziközmű vagyon átadásából származik. 
2013. 04. 02-án a pénzkészlet 32 935 e Ft, a társaság 90 napon túli kintlévősége: 38 M Ft. 
A kintlévőség behajtását folyamatosan végezzük. 
A társaság várhatóan a 2013-as évet 22 313 eFt pénzkészlettel zárja. Az Ózdi Vízmű Kft. pénzügyi 
tervét a 3. melléklet tartalmazza.  
A fentiek alapján várhatóan 2013-ban az Ózdi Vízmű Kft működésére a pénzügyi fedezet biztosítva 
lesz. 
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Ózdi Vízmű Kft.   
3600 ÓZD, 48-AS ÚT 4.SZ.     1.  melléklet  

ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS   
2013.éves  

         

Tétel megnevezése   
Svájci Ózdivíz Strand Uszoda Társaság 

göngyölt göngyölt göngyölt göngyölt göngyölt 
I. BEVÉTELEK ÖSSZESSEN 6 840 91 300 19 760 450 118 350 

       - nettó árbevétel   15 000 15 410 450 30 860 
       - aktivált  saját teljesítmény     3 000   3 000 

      - önk.támogatás         0 

      -  támogatás 6 840       6 840 

        - egyéb bevétel   76 300 1 350   77 650 

2.Anyagjell.ráford.összesen   0 13 700 24 050 480 38 230 
       -anyagköltség   500 17 510 90 18 100 

      -igénybevett szolg.   5 000 6 070 390 11 460 
        -egyéb szolgáltatás   4 100 470   4 570 
        - ELÁBÉ          0 

        - közvetített szolgáltatás   4100     4 100 
3.Személyi jell.ráforditás 6 840 5 900 26 030 0 38 770 
       - bérköltség 5 160 4 500 19 260   28 920 

      -szeméyli jell.kifiz. 120 100 1 950   2 170 

        -bérjárulékok 1 560 1 300 4 820   7 680 
4.Értékcsökkenési leírás   19 000 2 520   21 520 
5.Egyéb  ráfordítás   240   490 730 
6.KÖLTSÉGEK ÖSSZ. 6 840 38 840 52 600 970 99 250 
7.ÜZEMI TEV.EREDMÉNYE 0 52 460 -32 840 -520 19 100 
8.PÉNZÜGYI MŰV.EREDMÉNYE           
9.SZOKÁSOS VÁLL.EREDM. 0 52 460 -32 840 -520 19 100 
10.RENDKÍVÜLI  EREDMÉNY   -201 876     -201 876 
11.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY   -149 416      -182 776 
12.FIZETETT ADÓELŐLEG           
13. EREDMÉNY         -182 776 
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2. melléklet 
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Ózdi Vízmű Kft. 3. melléklet  
PÉNZÜGYI TERV  

2013. év   
adatok eFt-ban  

Hó Nyitó 
készpénz 

Tervezett 

Záró 
készpénz 

 

Bevételek Önkorm.  
kölcsön 

Közp. 
tám.  

Össz. 
Bevétel 

Kiadások 
 

Víz Egyéb 
 

01. 12 736    72 801        72 801    26 928    50 038    8 571    tény 
02. 8 571    37 632        37 632  0    28 843    17 360    tény 
03. 17 360    24 522        24 522    0    8 069    33 813    tény 
04. 33 813    2 300        2 300    0    7 300    28 813     
05. 28 813    1 800        1 800    0    7 500    23 113     
06. 23 113    3 500        3 500    0    8 200    18 413     
07. 18 413    13 700        13 700    0    8 900    23 213     
08. 23 213    14 600        14 600    0    9 200    28 613     
09. 28 613    1 100        1 100    0    7 700    22 013     
10. 22 013    1 100        1 100    0    4 600    18 513     
11. 18 513    1 100        1 100    0    4 500    15 113     
12. 15 113    11 700        11 700    0    4 500    22 313     

Összesen: 185 855    0    0    185 855    26 928    149 350    22 313    
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22.) napirend 
Javaslat a civil szervezetek és egyházak 2013. évi támogatására 

 
Turiné Orosz Margit önkormányzati képviselő előadja, Ózd Város Önkormányzata a 2013. évi 
költségvetésében 6 M Ft-ot különített el a civil szervezetek és az egyházak támogatására, amelyre 
pályázatot írtak ki. A pályázati kiírásnak 71 civil szervezet és 9 egyház felelt meg. Kéri a 
Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta a 
határozati javaslatot és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke szintén arról 
tájékoztat, hogy a bizottság az anyagot megtárgyalta és egyhangúlag  elfogadásra javasolja.  
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2013.(IV.24.) határozata 

a civil szervezetek és egyházak 2013. évi támogatásáról 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
 
A Képviselő-testület a civil szervezetek és egyházak 2013. évi támogatását a határozat 1. 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
 
Felelős az összegek folyósításáért: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő: 2013. december 31. 
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23.) napirend 
Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására 

 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
egyhangúlag javaslja a Bolyky Tamás Általános Iskola – Tánc világnapja 25.000,- Ft összegű,  az 
ÓMI – Civil Karácsony 2013. program 50.000,- Ft összegű, illetve az ÓMI – Ipari Örökségvédelmi 
Konferencia 50.000,- Ft összegű támogatását.  
 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet, hogy ez a napirendi pont három határozati 
javaslatot  foglal magában, amelyekről külön-külön kell majd szavazni. Kéri, elsőként szavazzanak 
a Bolyky Tamás Általános Iskola – Tánc világnapja című rendezvény 25.000,- Ft-tal történő 
támogatásáról az  „A” változat elfogadásával.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
125/2013. (IV. 24.) határozata 

Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Bolyky Tamás Általános Iskola – Tánc világnapja ) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
A Bolyky Tamás Általános Iskola (Lebonyolító Intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Ózdi Tankerület) 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott előirányzatból történő 
25.000,- Ft -os támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az ÓMI – Civil Karácsony 2013. elnevezésű 
rendezvény 50.000,- Ft-tal történő támogatásáról az „A” változat elfogadásával.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 

126/2013. (IV. 24.) határozata 
Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 

(Ózdi Művelődési Intézmények - Civil Karácsony 2013) 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
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az Ózdi Művelődési Intézmények 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott 
előirányzatból történő 50.000,- Ft-os támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az ÓMI – Ipari Örökségvédelmi Konferencia 
elnevezésű rendezvény 50.000,- Ft-tal történő támogatásáról. Hozzáteszi, ezen a rendezvényen a 
testvérvárosok képviselői is részt vesznek, valamint előadásokat is fognak tartani az Ózdi Napok 
keretén belül.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
127/2013. (IV. 24.) határozata 

Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Ózdi Művelődési Intézmények – Ipari Örökségvédelmi Konferencia 2013) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja: 
 
az Ózdi Művelődési Intézmények 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott előirányzatból 
történő 50.000,- Ft-os támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 

24.) napirend 
Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

 
Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, az anyag tételes és alapos megállapításokat tartalmaz.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke szintén elmondja, a bizottság az 
anyagot a megtárgyalása után egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

128/ 2013.( IV. 24.) határozata 
a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készült 

beszámoló elfogadásáról 
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A Képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót megvitatta és 
az abban foglaltakat elfogadta. 
 

Felelős: Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
Határidő: 2013. április 24. 

-.-.- 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 

-.-.- 
25.) napirend 

Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. 
II. félévi működéséről 

 
Fürjes Pál előterjesztő fontosnak tartja megemlíteni, hogy 122 önkormányzat alkotja a társulást, 
ezért ezen a fél borsodnyi területen indokolttá vált a hulladékkezelés szervezeti működésének 
megoldása. Ennek ismeretében két komoly pályázatot nyújtottak be, amely segítséget ad a további 
működéshez, illetve a költségek csökkentését is elősegítheti. Az egyik a régi lerakó rekultivációja, 
mivel az uniós szabályoknak nem felel meg.  A második pályázat a szelektív hulladékgyűjtés és 
feldolgozás arányának növekedését célozta meg. Rendkívül fontos, hogy 2017-re 35%-ra 
csökkentsék a végleges hulladék lerakásának arányát, amely jelenleg 75%. Példának említi 
Németországot, ahol ez az arány egy számjegyű. Így mindenképpen fontos, hogy a pályázat 
eredményes legyen és városunkban, valamint a megyében is elinduljon ez a folyamat. Hozzáteszi, a 
beszámolót a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Közgyűlése is elfogadta.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az anyagot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

129/ 2013.( IV. 24.) határozata 
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. II. félévi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú beszámolót megtárgyalta és az 
abban foglaltakat elfogadja.  

-.-.- 
 
Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

-.-.- 
 

26.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyon ellátásáért felelős 

Önkormányzat tulajdonába adásáról 
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Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, ez a tájékoztató az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában 
lévő víziközmű vagyont tartalmazza, amelyről nem kell szavazni. Kéri a testületet vegye tudomásul 
az előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyon 
ellátásáért felelős Önkormányzat tulajdonába adásáról” című tájékoztatót tudomásul vette.  
 

-.-.- 
 

27.) napirend 
Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli 

felkészülési terv teljesítéséről 
 

Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, hogy a tájékoztató részletesen beszámol a téli felkészülésről, 
azonban az idei tél nagyon változékony volt, így nehezen lehetett rá felkészülni. Kéri a testületet 
vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
 Képviselő-testület a „Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-
2013. évi téli felkészülési terv teljesítéséről” című tájékoztatót tudomásul vette.  

-.-.- 
 

28.) napirend 
Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. évben Ózd város 

lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról 
 

Fürjes Pál levezető elnök elmondja, az anyag részletesen leírja a szerte ágazó területen elvégzett 
munkát, hiszen Ózd városa lényegesen nagyobb mértékben tartja fenn a szociális hálózatot. Teszi 
ezt a városban élő rászorultak nagy arányára való tekintettel, valamint a hozzátartozó kistérségek 
miatt, mivel ezt a feladatot önállóan nem tudnák ellátni. További jó munkát kívánva megköszöni 
Egyed Grétának a tájékoztató elkészítését, majd kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a 
tájékoztatót.  
 
dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke közli, a 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag tudomásul vételre javasolja. A bizottság 
köszönetét fejezi ki a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének és munkatársainak 
áldozatos munkájukért, amellyel ezt a komplex és szerteágazó feladatot végzik.  
 
Fürjes Pál levezető elnök  hozzáteszi, a közeljövőben egy időseket ellátó intézmény 96 M Ft-os 
pályázatból felújításra kerülhet, melyet mindenképpen örömteli dolognak tart. Kéri a testületet, 
hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. 
évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról” című tájékoztatót 
tudomásul vette.  

-.-.- 
 

29.) napirend 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának  

2012. évi egységes vagyonbiztosításáról 
 

Fürjes Pál levezető elnök közli, a tájékoztató 1. számú melléklete részletesen tartalmazza a 
vagyonbiztosítással kapcsolatos számadatokat. Megállapítható, hogy évről-évre szűkül a 
ráfordítható összeg nagysága, ezért kellő odafigyeléssel olcsóbb díjtételekkel jobb feladatellátásra 
kell törekedni. Kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.  
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A Képviselő-testület a „Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának 2012. évi egységes 
vagyonbiztosításáról” című tájékoztatót tudomásul vette.  
 

-.-.- 
30.) napirend 

Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
 

Forrai Kálmán ügyvezető köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták a sportegyesület 2012. 
évi tevékenységét.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  
 

-.-.- 
31.) napirend 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről  

 
Fürjes Pál levezető elnök kéri a testületet,  mivel észrevétel, hozzászólás nincs, vegye tudomásul a 
tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  
 

-.-.- 
32.) napirend 

Tájékoztató a 2013. február 21. óta eltelt időszak  
legfontosabb eseményeiről 

 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet, hogy a testületi meghívóban elírásra került az 
előterjesztés címe, amely az anyagban már jól szerepel. Kéri a testületet, vegye tudomásul a 
tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a 2013. február 21. óta eltelt időszak legfontosabb 
eseményeiről” című tájékoztatót tudomásul vette.  
 

-.-.- 
33.) napirend 

Tájékoztató hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatban 
 

Fürjes Pál levezető elnök elmondja, az anyag  tájékoztat a hulladékkezelés körülményeinek 
javítása érdekében beadott pályázat aktuális helyzetéről. Hozzáteszi, hogy a projekt keretében 
szerepel többek között 5 db új hulladékudvar megvalósítása, melyek közül 1 db a tervek szerint 
Ózdon a Zrínyi út – Kucsera út térségében fog megépülni. Köszönetet mond az ÓHG Kft-nek az 
anyag elkészítéséért. Majd kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.   
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatban” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  

-.-.- 
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34.) napirend 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 

dr. Bélteczki János önkormányzati képviselő ügyrendi hozzászólásában kéri az Egészségügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjait, hogy a testületi ülés után pár perces tanácskozás 
erejéig maradjanak itt.  
 
Fürjes Pál levezető elnök ezután megköszöni a mai napi munkát, és az ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 

      jegyző       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


