Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-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, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós,
Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Vitális István képviselők
Távol van: Turiné Orosz Margit képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Berki Lajos
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Kakszi Klára
Magyar Attila
Tengely András
Kovács Gergely
Pap Béláné

jegyző
jogtanácsos
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
ÉRV Zrt. részéről
ÉRV Zrt. részéről
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyvvezető

Napirendi javaslat:
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(….) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Előterjesztő:
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…..(……) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
Előterjesztő:
Polgármester
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5.) Javaslat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással kapcsolatos
döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
7.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának
elfogadására
Előterjesztő:
Polgármester
8.) Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Lakhatási beruházások
támogatása” c. pályázati felhívásról szóló 230/2013. (IX.26.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
10.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2014. évi
felújítási tervének elfogadására
Előterjesztő:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére
Előterjesztő:
Polgármester
12.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadására
Előterjesztő:
Ózd Város Jegyzője
13.) Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2013. szeptember 1-től Ózd városban végzett víziközműszolgáltatási tevékenységéről
Előterjesztő:
ÉRV Zrt. vezérigazgatója
14.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
-.-.Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. A
napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
- A meghívóban 3.) napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/… (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 8/2001. (IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról”, a 6.)
napirendként szereplő „Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára”, valamint a 8.) napirendként szereplő
„Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Lakhatási beruházások
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támogatása” c. pályázati felhívásról szóló 230/2013. (IX.26.) határozat módosítására” c.
előterjesztés levételre kerül.
- A meghívóban szereplő 4.) napirend, „Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./…..(……) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” c. előterjesztés 3.)
napirendként kerül megtárgyalásra.
- 4.) napirendként a „Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű
szennyvízberuházással kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés kerül
felvételre.
- A meghívóban 13.) napirendként tárgyalt „Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2013. szeptember 1-től
Ózd városban végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről „ c. előterjesztés 6.)
napirendként kerül megtárgyalásra.
- 8.) napirendként a „Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására” c. előterjesztés, míg
13.) napirendként a „Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának
engedélyezésére” c. előterjesztés kerül felvételre.
- 14.) napirendként tárgyalt Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” keretében belül
Márton Ferenc négy témában – Dolgozói elbocsátások a szociális ellátó rendszerben, Egyéni
érdekek, Betlehem – Népszavazás – kíván hozzászólni.
- A 4.) napirendként tárgyalt „Javaslat a KEOP-1.2-0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű
szennyvízberuházással kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés nyilvános
ülésen történő tárgyalása gazdasági érdekeket sérthet, ezért javasolja zárt ülésen történő
tárgyalását. Kéri, szavazzanak az előterjesztés 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 a KEOP-1.20/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházással 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.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(….) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Előterjesztő:
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
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3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…..(……) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
Előterjesztő:
Polgármester
4.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházással kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
5.) Javaslat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2013. szeptember 1-től Ózd városban végzett víziközműszolgáltatási tevékenységéről
Előterjesztő:
ÉRV Zrt. vezérigazgatója
7.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának
elfogadására
Előterjesztő:
Polgármester
8.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
10.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2014. évi
felújítási tervének elfogadására
Előterjesztő:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére
Előterjesztő:
Polgármester
12.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadására
Előterjesztő:
Ózd Város Jegyzője
13.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére
Előterjesztő:
Alpolgármester
14.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
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1.)
napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a 2013-as költségvetést jól előkészített, az új
körülményekhez igazodó, óvatos becsléssel alkották meg. Ez volt az első év, amely a járási és
önkormányzati feladatellátás szétválásával új feladat elé állította az önkormányzatot. Az
óvatosság helyénvaló volt, látható ez abból, hogy működési zavarok nélkül, pozitív mérleggel
záródott az év, ez a takarékos pénzgazdálkodás eredménye. Az önkormányzat, az intézmények,
az önkormányzati cégek működése stabil, kiegyensúlyozott volt, megértették, hogy a kötelező
feladatok ellátásán túl csak azt a szabad mozgásteret lehetett kihasználni, melyre pénzügyi
fedezet van. Köszönetet mond minden érintettnek, bízik abban, hogy a következőkben ennek
kreatív folytatása hasonló eredményeket fog hozni. Felhívja a figyelmet a tendenciára, 2011ben 825 M Ft-os működési hiánnyal kezdték az évet, amit 2012. év végére 0-ra tudtak
csökkenteni. Segített ebben a Kormány adósságkonszolidációs programja, a
kötvénykibocsátásból származó 3 milliárd Ft két lépésben lenullázódott, így némi segítséggel,
de az önkormányzatra nehezedő adósságteher csapdájából ki tudtak jönni. A jelenlegi
költségvetés módosításában a téli közfoglalkoztatáshoz a dologi kiadásokra 300 E Ft, a Manda
projekttel összefüggő feladatokhoz 12 M Ft szerepel. Az önkormányzat második adósság
konszolidációjával kapcsolatban gazdaságfejlesztési terv készítését kéri a Kormány, melyhez
pályázati szintű munka szükséges, erre a módosításban 6 M Ft-os keret szerepel. Megemlíti,
segítette még a költségvetés pozitív mérlegét, hogy a régi ÖNHIKI támogatáshoz hasonlóan a
Belügyminisztérium 110 M Ft-tal segített, valamint a köznevelési intézmények segítő
támogatását, mely közel 10 M Ft volt.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozza, az eredményekhez
nagyban hozzájárult, hogy az állami adósság konszolidáció kihúzta a nehéz helyzetből az
önkormányzatot, valamint az ÖNHIKI támogatás 110 M Ft-ja is sokat jelentett. A foglalkoztatás
fontos szerepet tölt be a költségvetésben, a jelenlegi módosítások is mind ezt szolgálják.
Történelmi ténynek tartja, hogy az önkormányzatnak 50 M Ft kamatbevétele származott, és
nemhogy hiányról, hanem lekötött betétről tudnak beszámolni. Ez az ésszerű, takarékos
gazdálkodás eredménye, mindenkinek köszönet érte. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke közli, a
bizottság többségi szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság négy
igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Obbágy Csaba levezető elnök megemlít két rendkívül fontos dolgot, ami sikeresnek mondható
Az elmúlt időszakban, amely a téli közfoglalkoztatás, illetve a benne résztvevő közel 600 ember
képzése. A Manda program keretében 38 fő foglalkoztatására került sor, melyet az év végére
sikerült megháromszorozni. Riz Gábor országgyűlési képviselő úr segítségével, Polgármester
úr közbenjárására, első körben 50 fővel tudtak indulni három helyszínen, majd egy újabb 50
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fős lehetőséget kaptak. A Vasvár út 59. épületben sikerült egy nagy helyiséget alkalmassá tenni
arra, hogy az újabb 50 ember munkahelyéül szolgáljon, ez a tegnapi napon elkészült. A rendelet
módosításban ezekre a munkálatokra szükséges volt az ÓMI kiadásainál jóváhagyni 3,5 M Ftot, a helyiség felújítása 4 M Ft-ba került, a harmadik tétel pedig az eszközbeszerzés volt. Így
nincs akadálya, hogy mind a 115 közfoglalkoztatott munkába tudjon állni.
Kéri, szavazzanak a rendelet-módosítással kapcsolatban.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) 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 2.3.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
a 2. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3.
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított
költségvetésének
a) költségvetési bevételei főösszegét
b) költségvetési kiadásai főösszegét
c) összes hiányát
állapítja meg.

6 167 293 E Ft-ban
7 521 913 E Ft-ban
1 410 937 E Ft-ban

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1.410.937 E Ft-os hiányából
a) a működési hiány összege:
b) a felhalmozási hiány összege:

618 851 E Ft
792 086 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt
a) belső finanszírozás keretében
előző évi pénzmaradványából

618 851 E Ft
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összegben finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt
a) belső finanszírozás keretében előző évi
pénzmaradványból

792 086 E Ft

összegben finanszírozza.”
(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2013. évi költségvetési kiadásainak
módosított előirányzata 4.439.583 E Ft, melyből
a) az általános tartalék összege
b) a lakóterületi céltartalék összege
ba) működési célra
bb) felhalmozási célra
c) az egyéb célokra képzett tartalék összege
d) pályázati céltartalék összege
e) felhalmozási bevételekből képzett tartalék
f) a hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből
képzett tartalék

10.229 E Ft
5.297 E Ft
2.420 E Ft
196.844 E Ft
8.958 E Ft
109.797 E Ft
4.800 E Ft”

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
részére a jóváhagyott támogatás módosított összege 2.109.264 E Ft, címenkénti
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(10) A felújítási kiadások módosított előirányzata 189.667 E Ft, a beruházási kiadások
módosított előirányzata 1.037.679 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti
részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.”
2. §
(1) A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.
(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A 4.§ 2013. december 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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4. §
Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a haszonbérlet útján
hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek bérleti díjának megállapításáról
szóló 38/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
2.)
napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(….) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Dr. Bélteczki János előterjesztő elmondja, törvényi kötelezettségnek tesznek eleget, melyet az
előterjesztés tartalmaz. Az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként
közli, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság a
rendeletet egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök fontosnak tartja kiemelni a rendeletből, az új szabályozás az átmeneti
segélyt, a temetési segélyt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási ellátásokat önkormányzati
segéllyé vonja össze. Kéri, szavazzanak a rendeletről.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1)
bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A Képviselő-testület a rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 17.§ (5) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés
b) pontjában, a 45.§ (1) bekezdésében, a 48.§ (3) bekezdésében, az 50.§ (3) bekezdésében
meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

1. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Ózd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a
továbbiakban: lakcím) rendelkező természetes személyekre terjed ki.
2. Eljárási szabályok
3. §
(1) Az önkormányzati segély, az aktív korúak ellátása, valamint a méltányossági
közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmet az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági
és Szociális Osztályán (a továbbiakban: Osztály) kell benyújtani.
(2) A kérelmet önkormányzati segély esetében a rendelet 1. mellékletének, az aktív korúak
ellátására való jogosultság esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 3. mellékletének, a
közgyógyellátás esetében a Korm.rendelet 9. mellékletének alkalmazásával kell
benyújtani.
(3) Önkormányzati segély – indokolt esetben - hivatalból is megállapítható, különösen nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó intézmény, vagy a
területi védőnő kezdeményezésére.
(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele
azonos lakásban élő, ott lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozó személyi adataira,
vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a
rendeletben előírt tartalmú igazolásokat, valamint ezek hivatalból történő beszerzéseihez
szükséges hozzájárulásokat mellékelni.
(5) A jogosultsági feltételek fennállását - a közös háztartásban együttélést, a saját háztartáson
belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú esetében a rokkantságot, a
fogyatékosságot, a munkanélküliséget - az önkormányzattól, járási hivataltól igénybe vett
ellátásról szóló igazolással, valamint a Polgármesteri Hivatalnál vezetett nyilvántartás
adatainak felhasználásával kell igazolni.
(6) A jövedelem és vagyon igazolás módja
a) a jövedelem számításánál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni,
b) a kérelmező jövedelmi viszonyait a rendelet 2. mellékletének, valamint a jövedelem
típusának megfelelő igazolás benyújtásával köteles igazolni.
(7) Az önkormányzati segélyt igénylők szociális, vagyoni körülményeinek megismerése
érdekében az Osztály szükség esetén környezettanulmányt készíthet.

3. Az ellátásra való jogosultság igazolása
4. §
A kérelmezőnek az önkormányzati segély igénylése esetén a kérelemhez csatolnia kell:
a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott
„Műszaki/mentési jelentés” másolatát,
b) diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy ambuláns leletet,
c) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi
igazolást,
d) az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről, az egészségügyi szolgáltatás díjáról
igazolást,
e) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, a temetés költségeiről - a kérelmező
vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla
eredeti példányát,
f) a gyámhatóság határozatát a kiskorú átmeneti vagy tartós nevelésbe vételéről,
családba fogadásáról,
g) kiskorú esetében a gyógyszertár igazolását a gyógyszerköltségről,
h) kiskorú gyermek részére szükséges szemüveg esetében a kiskorú nevére kiállított
eredeti számlát,
i) A 7. § (1) bekezdésben foglaltak esetében az egészségkárosodás mértékét a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (a
továbbiakban: rehabilitációs szakigazgatási szerv), az egészségkárosodás minősítését
tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásával, vagy szakvéleményével
kell igazolni.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások formái
4. Önkormányzati segély
5. §
(1)

Évente 20.000,-Ft önkormányzati segélyben részesíthető az,
aki alkalmanként
jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul és a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.

(2)

Évente legfeljebb két alkalommal 30.000,-Ft önkormányzati segélyben részesíthető az,
a) aki diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved,
b) aki súlyos közlekedési balesetet szenvedett, vagy
c) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy kórházi kezelése
jelentős jövedelem kiesést okoz és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3)

Évente 30.000,-Ft önkormányzati segélyben részesíthető az, akinek lakásában elemi kár
bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett és a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át.

(4)

Évente 20.000,-Ft-ig terjedő önkormányzati segélyt igényelhet az egészségügyi
segédeszköz, valamint egészségügyi szolgáltatás díjának kifizetéséhez az, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180%-át. Az önkormányzati segélyt természetbeni
ellátásként kell nyújtani.

(5)

Évente gyermekenként 3.000,-Ft, de családonként legfeljebb évi 20.000,-Ft
önkormányzati segélyben részesíthető a kapcsolattartás elősegítése érdekében az az
átmeneti nevelt, tartós nevelt vagy családba fogadott kiskorú családja, ahol a családban
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át.

(6)

Évente 7.000,-Ft-ig terjedő önkormányzati segélyben részesíthető az a család, amelyben
a kiskorú részére gyógyszer kiváltása vált szükségessé és a családban az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át.

(7)

Évente gyermekenként 10.000,-Ft-ig terjedő önkormányzati segélyben részesíthető az a
család, amelyben a kiskorú részére szemüveg kiváltása vált szükségessé és a családban
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át.

(8)

A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ának megfelelő összegű
önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki az elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
6.§

Önkormányzati segély elmaradt tartozás vagy díjhátralék kiegyenlítésére nem adható.
III. Fejezet
Aktív korúak ellátására vonatkozó egyéb rendelkezések
5. A rendszeres szociális segély
7. §
(1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette,
b) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
c) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem
haladja meg a 60 %-os mértéket.
(2) Ózd Város Önkormányzata a rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére az
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Családsegítés (továbbiakban: Családsegítés) intézményi egységét jelöli ki
együttműködésre .

(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles

a)
az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre
emelkedését követő tizenöt napon belül a Családsegítést felkeresni és nyilvántartásba
vetetni magát,
b)
részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program
kidolgozásában,
c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a
nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül,
d) teljesíteni a megállapodásban vállaltakat,
e) legalább háromhavonta köteles személyesen találkozni a Családsegítés
munkatársaival,
f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítés munkatársaival.
8.§
(1) Amennyiben a 7.§ (1) bekezdés szerinti feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapítását követően következik be, vagy azt követően jut az Osztály tudomására, a
jogosult részére a rendszeres szociális segélyt, az erről szóló érvényes és hatályos
rehabilitációs
szakigazgatási
szerv
szakhatósági
állásfoglalásának
vagy
szakvéleményének Osztályhoz érkezését követő hónap 1. napjától kell folyósítani.
(2) Amennyiben a 7.§ (1) bekezdés szerinti feltétel a rehabilitációs szakigazgatási szerv
szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye szerint már nem áll fenn, az erről szóló
dokumentumnak az Osztályra történő beérkezését követő hónap 1. napjától az Szt. 35. §
(1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti
kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív
korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
9.§
(1) A Családsegítés által biztosított – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodó – beilleszkedést segítő programok típusai:
a) életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás,
b) mentálhigiénés egyéni és csoportos foglalkozás,
c) egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozás,
d) re-szocializációt célzó egyéni és csoportos foglalkozás,
e) háztartási ismeretek elsajátítását célzó csoportos foglalkozás,
f) életvezetési tanácsadás,
g) személyiségfejlesztő tréning,
h) kommunikációs tréning,
i) konfliktuskezelési tréning,
j) pályakorrekciós tanácsadás,
k) álláskeresési készségek erősítését célzó csoportos foglalkozás,
l) munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló program,
m) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben
történő részvétel, különös tekintettel az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzésére.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy
az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a 7. § (3) bekezdésében foglaltak
bármelyikét nem teljesíti.

( 3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítés munkatársa:
a) öt napon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre
kötelezett személyt, aki az együttműködési kötelezettség megszegésének okát a
megkeresést követő nyolc napon belül igazolhatja,
b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre kötelezett személy
önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül értesíti a jegyzőt az
együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről.
6. Aktív korúak ellátásának egyéb jogosultsági feltétele
10. §
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele a rendezett lakókörnyezet
folyamatos biztosítása.
(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha
a) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar, kert,
előkert
aa) tiszta, rendezett,
ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,
ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint
szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése
biztosított,
ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn,
ae) területén a kérelmező vagy jogosult biztosítja a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3) NM rendelet 35. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat,
b) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakásban vagy házban és az ahhoz tartozó
udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetésszerűen
használt,
a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény,
c) a kérelmező vagy jogosult az általa lakott lakás vagy ház vizes-helyiségének,
illemhelyének rendeltetésszerű használatát, tisztán tartását biztosítja,
d) a kérelmező vagy jogosult által lakott ingatlan előtti járda - járda hiányában egy
méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe,
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta, rendezett, valamint
e) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó udvar,
kert, előkert vonatkozásában a 10. § (2) bekezdés a)-d) pontjában nem szabályozott
eseteken túl a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásra kerülnek.

11. §
(1) A Közterület-felügyelet az Osztály megkeresése alapján a rendezett lakókörnyezet
biztosítását helyszíni szemle során vizsgálja.
(2) Abban az esetben, ha a Közterület-felügyelet a helyszíni ellenőrzéskor a 10.§ (2)
bekezdésében foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosságot vagy szabálytalanságot
állapít meg, a jegyző legalább ötnapos határidő tűzésével a kérelmezőt vagy jogosultat –

az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a hiányosság pótlására, a
szabálytalanság megszüntetésére hívja fel.
(3) A Közterület-felügyelet a helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását,
szabálytalanság megszüntetését utóellenőrzés keretében vizsgálja.
(4) A rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosításának ellenőrzése érdekében utóellenőrzési
eljárást az Osztály szükség szerint, a Közterület-felügyelet jelzése alapján vagy hivatalból
folytat le.
7. Közgyógyellátás
12. §
Méltányosságból - egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult
személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 250%-át és sem neki,
sem családjának vagyona nincs, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések

13. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult
ügyekben kell alkalmazni.
14. §
Hatályát veszti:
1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (II. 24.) önkormányzati
rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

1. melléklet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
25/2013. (XII. 20. ) önkormányzati rendelethez
K É R E L EM
Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani
Kérelmező neve:_____________________________________________________________
Leánykori neve: ______________________________________________________________
Születési helye, idő: __________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________________
Bejelentett tartózkodási helye, ha nem azonos az állandó lakcímével:
___________________________________________________________________________
TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): __________________________________
Személyi igazolvány száma: ____________________________________________________
Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, különélő, élettárs
Állampolgársága: ____________________________________________________________
Házastárs vagy élettárs megnevezése: ____________________________________________
Közös háztartásban élő személyek száma: _________________________________________
Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, haszonélvező, egyéb rokon, jogcím
nélküli, hajléktalan,
Indokolás:
A kérelmemhez csatolom:
(a) jövedelemnyilatkozat (mellékelve)
(b) jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő
igazolást,
(b) vagyonnyilatkozat (mellékelve)
(c) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott
műszaki/mentési jelentésmásolatát,
(d) diagnosztizált súlyos megbetegedésről ambuláns leletet, kórházi zárójelentést,
(e) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,
(f) az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről, az egészségügyi szolgáltatás díjáról
igazolást,
h) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát és az eltemettető nevére kiállított eredeti
temetési számlát
i) kiskorú esetében a gyógyszertár igazolását a gyógyszerköltségről,
j) kiskorú gyermek részére szükséges szemüveg esetében a kiskorú nevére kiállított eredeti
számlát.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén nem részesülhetek támogatásban és
hozzájárulok ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai lakásomon a megadott adatok
valódiságát ellenőrizve környezettanulmányt készíthetnek, valamint hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális és igazgatási eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Ózd, ________________________
___________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
25/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Jövedelemnyilatkozat
A/ Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: --------------------------------------------------------------------------------Szül. hely, idő: -------------------------------Leánykori neve: ---------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ---------------------------------5. A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók:
a. Név:
---------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve:
---------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló
b. Név:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló
c. Név:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló
d. Név:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló

e. Név:
----------------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló
f. Név:
---------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló
g. Név:
---------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
---------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: ----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló
h. Név:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sz.hely, idő:
--------------------------------------------------------------------------------------Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Ó z d, ________________________

________________________________
az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselőjének aláírása

________________________________
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, valamint a lakcímkártyában
szereplő lakóhely, ill. több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a
mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő.
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell
feltüntetni.
4. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtása hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell beírni azzal, hogy az
adóbevallással lezárt időszakra eső jövedelmet arányos összegben kell beszámítani.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy
annak fénymásolatát (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a havi teljes összegről,
munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
7. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell
írnia. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
3.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…..(……) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, szeptember 1-től az ÉRV Zrt. látja el a városban a víziközmű
szolgáltatást, így ehhez igazodva, valamint a törvényben előírt két normás szennyvíz begyűjtési
követelmény megfelelése miatt vált szükségessé a rendeletalkotás. A rendelet három kategóriát
tartalmaz, az egyik kategória ahol a lakosoknak nincs a vezetékes csatornarendszerbe
bekötésük, ők szippantó kocsival vitetik el a háztartási szennyvizet, van egy kategória ahol van
ugyan csatorna rendszer az utcában, de nem kötöttek rá, és egy harmadik ahol nem
rendelkeznek az utcában csatorna hálózattal és ezért nem tudnak rákötni a lakosok. Ott a
legdrágább a díjtétel, ahol van csatornahálózat, de nem kötöttek rá. A rendelet mellékletei
tartalmaznak összefoglaló táblázatot, amely tartalmazza a díjtételt a három kategóriában, illetve
az előterjesztés mellékleteként egy táblázatban feltüntetésre került, hogy mennyivel kerül a
csatornában szállított szennyvíz, a tengelyen elszállított szennyvíz, illetve 2013. július 1-től a
rezsicsökkentés mértékét is. Az ÉRV a kötelező rezsicsökkentésen felül még további
csökkentést hajtott végre, így 18 %-kal kerül kevesebbe jelenleg ez a szolgáltatás.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a rendeletet
elfogadásra javasolja.

Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság a rendeletet
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 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, a rendelet 2. mellékletének 2.3.16.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Ózd város közigazgatási területén minden
közcsatornával el nem látott területen lévő, vagy közcsatornával ellátott területen lévő, de
közcsatornába be nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen
használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint
az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett
műtárgy vagy akna.
2. Közszolgáltató: Ózd város területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott, e rendeletben

megnevezett és Ózd Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat)
közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.
3. Közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben megállapított
egységnyi díjtételek alapján meghatározott díj.

3. A közszolgáltatás tartalma
3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá az elszállítást végző
közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az
ártalmatlanítás céljából történő elszállítása,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítás
céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.
4. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
4. § (1) Ózd város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló közszolgáltatást az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) látja el.
(2) Az Ózd város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizeket az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út térségében lévő (ózdi
060 hrsz), az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika,
Tardonai út 1.) által üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában
kell elhelyezni.
II. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
5. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és
ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval
közszolgáltatási szerződés megkötése.
6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján
gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban
foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint látja el.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
értesíti, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatja. A tájékoztatásban a közszolgáltató
elérhetőségét biztosító legalább egy mobil- és egy vezetékes telefonszámot, valamint e-mail
címet is meg kell adni.
(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlantulajdonos megrendelésétől számított legkésőbb 72 órán belül – az
ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban – begyűjti és ártalmatlanítás céljából a 4. § (2)
bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítja el.
(5) Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem
tagadhatja meg, kivéve a 12. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanítása csak jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható.
(7) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az
ingatlantulajdonost 30 napon belül írásban értesíti.
7. § A közszolgálatató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás
ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.
8. § A 7. § szerinti nyilvántartás alapján a közszolgáltató minden évet követő március 31-ig
ingatlantulajdonosonként vízmérleget készít és megküldi az Ózdi Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) részére. A Polgármesteri Hivatal a nyilvántartás és a
vízmérleg ellenőrzésére jogosult.
9. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet az ingatlanán a környezetvédelmi és a
közegészségügyi, valamint egyéb hatósági előírások szerint gyűjti, ártalmatlanítás céljából
Közszolgáltatónak adja át és a Közszolgáltató által kiszámlázott díjat megfizeti.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonos megrendelése alapján végzi el.
(3) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt
Közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

szennyvizet

a

(4) Az ingatlantulajdonos szükség szerinti rendszerességgel és időben rendeli meg a
közszolgáltatást és biztosítja az elvégzéséhez szükséges feltételeket.
(5) Az ingatlantulajdonos bejelenti Közszolgáltatónak, ha tulajdonos változás, vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem
történik, ezért ott szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a
Közszolgáltatónak.
(7) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, ha a vonatkozó előírásoknak megfelelő, a szennyvíz tisztításához szükséges
berendezése üzemeltetéséhez az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség engedélyével rendelkezik.
(8) A (7) bekezdés szerinti berendezés üzembehelyezését az ingatlantulajdonosnak 15 napon
belül be kell jelentenie a Közszolgáltatónak.
7. A közszolgáltatási szerződés létrejötte
10. § A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatások körében az
ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
11. § A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok nyilvántartását és kezelését Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltató feladatkörébe utalja. Személyes
adatként a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, valamint anyja
neve vehető figyelembe.
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos egyéb feltételek
12. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét,
testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a
műtárgyainak állagát.
(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és a közszolgáltató a mindenkori
jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja
annak elszállítását.
III. Fejezet
A közszolgáltatás díja
10. A fizetendő díj megállapítása, kedvezmények

13. § A Képviselő-testület a közszolgáltatás egységnyi díjtételeit a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ában foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az
egységnyi díjtételeket – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik –, valamint a
díjalkalmazás feltételeit a rendelet 1-3. melléklete tartalmazza.
14. § (1) A lakosság által fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál díjcsökkentő elemként
figyelembe kell venni a költségek ellentételezésére kapott központi költségvetési támogatást.
(2) A közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot
jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal
szemben.
(3) A díjhátrálék beszedésével kapcsolatban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/E. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
16. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelete.

Fürjes Pál
polgármester

Dr. Almási Csaba
jegyző

1. melléklet a 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
díjának legmagasabb mértéke és a díjalkalmazás feltételei
1.1. Alkalmazandó 2014. január 01-jétől a csatornázott utcákban, valamint a lakosság kivételével
csatornázatlan utcákban. (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

1.

A
Távolság*

2.

10 km megtett útig

3.

10-20 km megtett útig

4.

20 km-től hosszabb
megtett út esetén

B
Díj
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)

C
16 m csőhosszig
3.273
421
3.741
421
4.200
421

D
16 m csőhossz felett
3.741
421
4.200
421
4.677
421

*Szennyvíztelep és ürítési hely távolsága (csak oda út).
1.2. 3 m3 mennyiségig - tartály kihasználatlanság miatt – az alapdíjat és 3 m3 mennyiségnek
megfelelő ürítési díjat kell megfizetni.

2. melléklet a 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
kedvezményes díjának legmagasabb mértéke és
a díjalkalmazás feltételei
1.1. Alkalmazandó 2014. január 01-jétől a csatornázatlan utcákban a lakosság részére.
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

1.

A
Távolság*

2.

10 km megtett útig

3.

10-20 km megtett útig

4.

20 km-től hosszabb
megtett út esetén

B
Díj
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)

C
16 m csőhosszig
2.787
421
3.231
421
3.678
421

D
16 m csőhossz felett
3.231
421
3.678
421
4.137
421

*Szennyvíztelep és ürítési hely távolsága (csak oda út).
1.2. 3 m3 mennyiségig - tartály kihasználatlanság miatt – az alapdíjat és 3 m3 mennyiségnek
megfelelő ürítési díjat kell megfizetni.

3. melléklet a 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
díjának legmagasabb mértéke és a díjalkalmazás feltételei

1.1. Alkalmazandó 2014. január 01-jétől űrgödrös árnyékszék ürítése esetén. (A díjak az ÁFA-t
nem tartalmazzák.)

1.

A
Távolság*

2.

10 km megtett útig

3.

10 km-től hosszabb
megtett út esetén

B
Díj
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)
alapdíj (Ft/alkalom)
ürítési díj (Ft/m3)

C
16 m csőhosszig
6.644
421
7.654
421

D
16 m csőhossz felett
7.654
421
8.664
421

*Szennyvíztelep és ürítési hely távolsága (csak oda út).
1.2. Űrgödrös árnyékszék űrítése esetén az alapdíjat és 1m3 mennyiségnek megfelelő ürítési díjat kell
megfizetni.
-.-.A 4.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
5.)napirend
Javaslat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötésére

Obbágy Csaba levezető elnök köszönti a napirendhez meghívott Érv Zrt. képviselőit.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
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
294/2013. (XII.19.) határozata
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződés megkötéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt-t bízza meg, 2014. január 01-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra.
Felelős:
közszolgáltatási szerződés aláírásáért: Polgármester
Határidő:

2013. december 31.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti közszolgáltatási szerződés megkötésével
egyidejűleg meg kell szüntetni az Ózdi Vízmű Kft. és az Önkormányzat által a települési
folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására 2011-ben megkötött szerződést.

Felelős:
Határidő:

megszüntető okirat aláírásáért: Polgármester
2013. december 31.

1. melléklet a 294/2013. (XII.19.) határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Ózd Város Önkormányzata (Ózd, Városház tér 1.,képviseli Fürjes Pál polgármester, KSH
szám: 15726487-8411-321-05, Adószám: 15726487-2-05), továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről az
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.,
képviseli Ritter Géza vezérigazgató, Cégbíróság: Miskolci Törvényszék, Cégjegyzékszám: 0510-000123, adószám: 11069186-2-05), továbbiakban: Közszolgáltató
között – Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (XII.19.) határozata
alapján – az alábbiak szerint:
1. A szerződés tárgya:
Ózd város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kizárólagos joggal történő ellátása, beleértve a
közszolgáltatás keretében begyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását is.
2. Közszolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott háztartási szennyvízzel
kapcsolatos helyi közszolgáltatást teljesíti.
3. A szerződés keretében a Közszolgáltató kötelessége:
3.1 Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a környezetvédelmi,
vízügyi és közegészségügyi előírások, valamint az önkormányzati rendelet
követelményeinek megtartása mellett.
3.2 Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű,
gép, eszköz, berendezés, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
rendelkezésre állását. A szükséges jármű, gép, eszköz, berendezés bérlet útján is
biztosítható.
3.3. Közszolgáltató a saját tulajdonában álló eszközök tekintetében elvégzi a közszolgáltatás
folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket,
beruházásokat. Elvégzi továbbá valamennyi szükséges eszköz tekintetében a
karbantartási feladatokat.
3.4. A közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Ózd városi
önkormányzat tulajdonában lévő Ózd Városi Szennyvíztisztító telep (3600 Ózd,
Kovács-Hagyó Gyula u. 5.) fogadó műtárgyát veszi igénybe, kivéve olyan esetekben,
amikor valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges.

3.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységről évente részletes tájékoztatást,
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő március 31-ig az
Önkormányzatnak benyújtani.
3.6.

Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatást igénybe vevők folyamatos
tájékoztatásáról. A fogyasztói panaszokat és észrevételeket kivizsgálja, amennyiben
szükséges írásban tájékoztatja a fogyasztót az intézkedés módjáról, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.

3.7. Az Ózd, 48-as út 4. sz. alatti telephelyén ügyfélszolgálati irodát működtet. Megállapítja
annak működési rendjét és arról tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a
szolgáltatást igénybe vevőket.
4. A szerződés keretében az Önkormányzat kötelessége:
4.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információkat folyamatosan biztosítja.
4.2. Elősegíti a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását.
4.3. Biztosítja a Közszolgáltató számára a szerződés időtartama alatt a kizárólagos
közszolgáltatási jogot.
4.4.

Kijelöli a települési igények kielégítésére alkalmas háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására szolgáló helyet és a szükséges fejlesztéseket a víziközmű
vonatkozásában végrehajtja.

5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei:
5.1 A településen a közszolgáltatási díj következő naptári évben alkalmazható legmagasabb
mértékét az Önkormányzat a Közszolgáltató által legkésőbb november 1-jéig biztosított
részletes díjkalkuláció alapján határozza meg, kivéve, amennyiben jogszabály eltérően
rendelkezik. Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjak mértékét a
közszolgáltatási szerződés 1. függeléke tartalmazza.
5.2. A Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek és eljárás
alapján jogosult a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, a díjhátralékot kezelni. Az igazolt
közszolgáltatási díjhátralék esetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényben szabályozott eljárást kell alkalmazni.
6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása érdekében az Önkormányzat előzetes egyetértése
mellett közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, amennyiben az begyűjtési
tevékenységét a vízügyi hatóságnak bejelentette. A közreműködő, vagy teljesítési segéd
tevékenységéért közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik.
7. A közszolgáltatással kapcsolatos adatokat és nyilvántartást Közszolgáltató az önkormányzati
rendeletben meghatározott módon vezeti. A kibocsátónként elkészített vízmérleget
évenként összesíti, értékeli és erről a következő év március 31-ig tájékoztatást ad az
Önkományzat részére.

8. Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet
és ellenőrizheti Közszolgáltatót.
9. Az Önkormányzatnak jogában áll kivizsgálni minden olyan esetet, amikor Közszolgáltató
ténylegesen vagy vélhetően elmulasztja vagy hibásan teljesíti a Közszolgáltatást.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy Közszolgáltató neki felróható okból nem, vagy nem a
jelen szerződésben foglaltak szerint teljesítette a közszolgáltatást, az Önkormányzat
felszólítja a mulasztás pótlására.
8. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
b) közös megegyezéssel,
c) felmondással.
10. A közszolgáltatási szerződés felmondása:
10.1. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat
előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét bíróság vagy hatóság jogerősen
megállapítja;
b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsérti.
10.2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a
Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését;
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy a
közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
10.3. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap.
11. A közszolgáltatási szerződés 2018. december 31-ig, határozott időre szól.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
13. Felek a vitás kérdéseket minden esetben békés módon tárgyalás útján rendezik. Amennyiben
ez nem vezet eredményre, az esetleges jogviták esetére hatáskörtől függően kikötik a
Miskolci Törvényszék, ill. a Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

E szerződést a felek áttanulmányozták, és azt, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Kazincbarcika, 2013. év ……………….hó ……….nap
-------------------------------------------Ózd Város Önkormányzata
Fürjes Pál polgármester

------------------------------------------ÉRV ZRt.
Ritter Géza vezérigazgató
-.-.-

6.) napirend
Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2013. szeptember 1-től Ózd városban végzett víziközműszolgáltatási tevékenységéről
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a tájékoztatóban foglaltakat
a bizottság tudomásul vette.
A Képviselő-testület az ÉRV Zrt. 2013. szeptember 1-től Ózd városban végzett víziközműszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.
7.) napirend
Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának
elfogadására
Obbágy Csaba levezető elnök elmondja, Ózd Kistérség Többcélú Társulása a Társulási
Megállapodást jóváhagyta, de szükséges a tagönkormányzatok jóváhagyása is a
hatálybalépéshez.
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 közli, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
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
295/2013. (XII.19.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosításának elfogadásáról

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ózd Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító okiratát a határozat 1.
melléklete, míg az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2.
melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat, valamint az
egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
döntést követően azonnal

1. melléklet a 295/2013. (XII.19.) határozathoz
Társulási Megállapodást módosító okirat
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás tagönkormányzatai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bek. alapján a 2013. május 16án, 9/2013.(V.16.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítják:

1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pontjának táblázatából az alábbi szövegek
törlésre, és a táblázat pontjai arab számmal 1-17. pontig átszámozásra kerülnek.
2.

Bánréve Község
Önkormányzata

3654 Bánréve
Kossuth Lajos utca 24.

Hajdú Gábor József

10.

Dubicsány Község
Önkormányzata

3635 Dubicsány
Rákóczi út 1.

Susányi Gábor

12.

Gömörszőlős Község
Önkormányzata

3728 Gömörszőlős
Kassai út 20.

É. Kovács Judit Éva

14.

Hét Község
Önkormányzata

3655 Hét
Kossuth út 76.

Bende György

16.

Kelemér Község
Önkormányzata

3728 Kelemér
Tompa út 17.

Kovács László János

17.

Királd Község
Önkormányzata

3657 Királd
Alsó telep út 26.

Zupkó Andrásné

22.

Putnok Város
Önkormányzata

3630 Putnok
Kossuth út 5.

Tamás Barnabás

23.

Sajómercse Község
Önkormányzata

3656 Sajómercse
Petőfi út 27.

Kovács Zoltán

24.

Sajónémeti Község
Önkormányzata

3652 Sajónémeti
Szabadság út 50.

Széles Annamária

25.

Sajópüspöki Község
Önkormányzata

3653 Sajópüspöki
Rákóczi út 58.

Varga Zoltánné

26.

Sajóvelezd Község
Önkormányzata

3656 Sajóvelezd
Rákóczi út 10.

Pál Katalin

28.

Serényfalva Község
Önkormányzata

3729 Serényfalva
Kossuth út 63.

Szerna Csaba

2. A Társulási Megállapodás I. fejezet 4. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek:
Bánréve
Dubicsány
Gömörszőlős
Hét

1.366
320
81
532

Kelemér
Királd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva

530
904
7.235
251
537
545
853
1.050

3. A Társulási Megállapodás I. fejezet 7. pontjában az „alelnökök látják el” helyébe az alábbi
szöveg lép: „alelnök látja el”.
4. A Társulási Megállapodás II. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A Társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
A Társulás által közösen fenntartott intézmények irányító szervének neve, székhelye:
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3600 Ózd, Városház tér 1.”
5. A Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. A Társulás által nyújtott szolgáltatásokat a tagok az alábbiak szerint veszik igénybe:
3.1. Szociális étkeztetés
Ózd, Domaháza és Kissikátor
települések közigazgatási területe.
3.2. Házi segítségnyújtás
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony
települések közigazgatási területe
3.3. Családsegítés
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta,
Uppony
települések közigazgatási területe
3.4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózd,
települések közigazgatási területe
3.5. Támogató szolgálat
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, , Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Kissikátor, Ózd,
települések közigazgatási területe

3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont
Ózd város közigazgatási területe
3.7. Nappali melegedő
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.8. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.9. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.10. Átmeneti szállás
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.11. Éjjeli menedékhely
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.12. Szent István úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.13. Szabolcs közi intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe.

3.14. Gyermekjóléti Központ
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta,
Uppony
települések közigazgatási területe

3.15. Katona József úti Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.16. Újváros téri Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.17. Háziorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.18. Házi gyermekorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.19. Védőnői szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.20. Iskola-egészségügyi ellátás
Ózd város közigazgatási területe
3.21. Fogorvosi alapellátás
Ózd város közigazgatási területe
3.22. Ózdi Központi Ügyelet
Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd
települések közigazgatási területe
3.23. Diszpécser szolgálat
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.24. Bulcsú úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe”
6. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont „alelnököket” helyébe az alábbi szöveg lép:
„alelnököt”.
7. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont 3.2. alpont „alelnökök” helyébe az alábbi
szöveg lép: „alelnök”.
8. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont 3.3. alpont „alelnökei”, valamint az
„alelnököket” helyébe az alábbi szöveg lép: „alelnöke”, valamint „alelnököt”.

9. A Társulási Megállapodás III. fejezet 8. pont 8.2. alpont „alelnökök” helyébe az alábbi
szöveg lép: „alelnök”.
10. A Társulási Megállapodás III. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. A Társulás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtására az alábbi
bizottságokat hozza létre:
11.1 Elnökség
11.2 Pénzügyi Bizottság
11.3 Humán Bizottság
11.4 Jegyzői Kollégium, melynek vezetője Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője.
A bizottságok 3-7 főből állnak. A Társulási Tanács külön határozottal állapítja meg a
bizottságok konkrét létszámát és személyi összetételét. Működésükre a Társulási Tanács ülésére
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
11. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 3. pontja „az alelnököket együttesen” helyébe az
alábbi szöveg lép: „az alelnököt”.
12. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. A Társulás alelnöke:

Kormos Krisztián”

13. A 2013. május 16. napján kiadott Társulási Megállapodás záradéka helyébe az alábbi
szöveg lép:

„ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodás 2014. január 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. május 16. napján kelt, 9/2013.(V.16.)
határozattal elfogadott Társulási Megállapodása hatályát veszti.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:

Arló Nagyközség
Önkormányzata
Bánréve Község
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata

Polgármester neve és aláírása

Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Dubicsány Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Gömörszőlős Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Hét Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kelemér Község
Önkormányzata
Királd Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Putnok Város
Önkormányzata
Sajómercse Község
Önkormányzata
Sajónémeti Község

Önkormányzata
Sajópüspöki Község
Önkormányzata
Sajóvelezd Község
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Serényfalva Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata
„
A Társulási Megállapodást módosító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba.
Ózd, 2013. november 29.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását módosító okiratot a
tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:
Önkormányzat neve, határozat száma:

Arló Nagyközség
Önkormányzata
Bánréve Község
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Dubicsány Község
Önkormányzata

Polgármester neve és aláírása

Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Gömörszőlős Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Hét Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kelemér Község
Önkormányzata
Királd Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Putnok Város
Önkormányzata
Sajómercse Község
Önkormányzata
Sajónémeti Község
Önkormányzata
Sajópüspöki Község
Önkormányzata
Sajóvelezd Község
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Serényfalva Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata

2. melléklet a 295/2013. (XII. 19.) határozathoz
3.
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás tagönkormányzatai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a Társulás
Társulási Megállapodását az alábbi tartalommal fogadják el:

I.
Általános rendelkezések

1. A Társulás neve:
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2. A Társulás székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője:
Tag neve

Székhelye

Képviselő

1.

Arló Nagyközség
Önkormányzata

3663 Arló
Ady Endre út 162.

Vámos Istvánné

2.

Borsodbóta Község
Önkormányzata

3658 Borsodbóta
Széchenyi út 42.

Gulyás János

3.

Borsodnádasd Város
Önkormányzata

3671 Borsodnádasd
Alkotmány út 3.

Kormos Krisztián

4.

Borsodszentgyörgy
Község
Önkormányzata

3623 Borsodszentgyörgy
Szentgyörgy u. 143.

Németh Gyula

5.

Bükkmogyorósd
Község
Önkormányzata

3648 Bükkmogyorósd
Petőfi út 5.

Pataki Csaba

6.

Csernely Község
Önkormányzata

3648 Csernely
Kissor út 26.

Vincze Tamás

7.

Csokvaomány Község 3647 Csokvaomány
Önkormányzata
Széchenyi út 1.

Mustos Tibor

8.

Domaháza Község
Önkormányzata

3627 Domaháza
Petőfi út 9.

Elek István

9.

Farkaslyuk Község
Önkormányzata

3608 Farkaslyuk
Gyürky Gy. út 3.

Gábor Dezső

10.

Hangony Község
Önkormányzata

3626 Hangony
Rákóczi út 130.

Hangonyi László

11.

Járdánháza Község
Önkormányzata

3664 Járdánháza
IV. Béla út 27.

Kovács Gábor

12.

Kissikátor Község
Önkormányzata

3627 Kissikátor
Táncsics út 51.

Kocsik László

13.

Lénárddaróc Község

3648 Lénárddaróc

Bárdos István Gusztávné

Önkormányzata

Dózsa György út 66.

14.

Nekézseny Község
Önkormányzata

3646 Nekézseny
Kossuth L. utc a 1.

Varga Béla

15.

Ózd Város
Önkormányzata

3600 Ózd
Városház tér 1.

Fürjes Pál

16.

Sáta Község
Önkormányzata

3659 Sáta
Széchenyi út 19.

Bakos Péter

17.

Uppony Község
Önkormányzata

3622 Uppony
Kossuth út 83.

Balogh Béla

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony

3.987
921
3.305
1.224
136
819
925
908
2.023
1.635
1.876
340
304
779
37.380
1.236
346

5. A Társulás jogi személy.
6. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el, mint a
Társulás nem elkülönült munkaszervezete.
7. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök látja el.
8. A Társulás a Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról:
a.) a Társulás által alapított és fenntartott intézmény útján, vagy
b.) valamely tagönkormányzat saját intézménye által a Társulás tagönkormányzatai részére
nyújtott feladatellátás útján
gondoskodik.
II.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében a jelen megállapodásban és a
szervezeti és működési szabályzatukban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,
hangolják össze a helyi önkormányzatok alábbi feladatait:
1.1. szociális szolgáltatások és ellátások
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65/C. §-ában,
és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások, a 68. § (1)-(2) bekezdésében és a 84. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szakosított ellátási formák biztosítása.
1.1.2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, annak
végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási
Tanács határozatában foglaltak szerint az alábbi szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátási formákat működtet.
1.1.2.1. Szociális alapszolgáltatások keretében segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére
saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az
alábbi szolgáltatások biztosításával:
1.1.2.1. 1. szociális étkeztetés,
1.1.2.1. 2. házi segítségnyújtás,
1.1.2.1. 3. családsegítés,
1.1.2.1. 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
1.1.2.1. 5. támogató szolgáltatás,
1.1.2.1. 6. szenvedélybetegek közösségi ellátása,
1.1.2.1. 7. idősek részére nappali ellátás,
1.1.2.1. 8. szenvedélybetegek részére nappali ellátása.
1.1.2.2. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek
számára teljes körű ellátás nyújt idősek ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos
intézményben: idősek otthonában.
1.1.2.3. Hajléktalan személyek részére
1.1.2.3.1. nappali ellátást biztosít nappali melegedőben, továbbá
1.1.2.3.2. átmeneti bentlakásos elhelyezést biztosít
1.1.2.3.3. éjjeli menedékhelyen az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak
betartására képes hajléktalan személyek számára, az éjszakai
pihenéshez,
valamint
krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges
szolgáltatások megszervezésével,
1.1.2.3.4. átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az
életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az
önellátásra, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz
szükséges szolgáltatások megszervezésével.
1.2. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §ában, a 41. § (1)-(2) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása.
1.2.1. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi
területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási
Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése,
jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzése érdekében biztosítja
1.2.2. gyermekjóléti központ keretében
1.2.2.1. gyermekjóléti szolgálat
1.2.2.2. utcai, lakótelepi szociális munka
1.2.2.3. kórházi szociális munka
1.2.2.4. kapcsolattartási ügyelet
1.2.2.5. készenléti szolgálat
működését.
1.2.3. Gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít – a családban élő
gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével,
foglalkoztatásával és étkeztetésével – azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői,
gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
1.3. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. §-ában meghatározott feladatok ellátása
érdekében egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői,
fogászati alapellátási, iskola-egészségügyi szolgálatok és alapellátási ügyelet működtetése.
1.3.1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátás
szakmai feltételeire, működtetésére és finanszírozására vonatkozó végrehajtási rendeletekben
foglaltak szerint annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében
biztosított legyen a folyamatos egészségügyi ellátás, az alábbi egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgálatokat működteti:
1.3.1.1. háziorvosi,
1.3.1.2. házi gyermekorvosi,
1.3.1.3. védőnői,
1.3.1.4. fogorvosi alapellátási,
1.3.1.5. iskola-fogászati,
1.3.1.6. iskola-egészségügyi,
1.3.1.7. alapellátási – felnőtt és gyermek – ügyeleti
szolgálatokat.
2. A Társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
A Társulás által közösen fenntartott intézmény irányító szervének neve, székhelye:
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3600 Ózd, Városház tér 1.
3. A Társulás által nyújtott szolgáltatásokat a tagok az alábbiak szerint veszik igénybe:
3.1. Szociális étkeztetés
Ózd, Domaháza és Kissikátor
települések közigazgatási területe.

3.2. Házi segítségnyújtás
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony
települések közigazgatási területe
3.3. Családsegítés
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta,
Uppony
települések közigazgatási területe
3.4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózd,
települések közigazgatási területe
3.5. Támogató szolgálat
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Kissikátor, Ózd,
települések közigazgatási területe
3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont
Ózd város közigazgatási területe
3.7. Nappali melegedő
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.8. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.9. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.10. Átmeneti szállás
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.11. Éjjeli menedékhely

Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.12. Szent István úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.13. Szabolcs közi intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe.
3.14. Gyermekjóléti Központ
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta,
Uppony
települések közigazgatási területe
3.15. Katona József úti Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.16. Újváros téri Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.17. Háziorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.18. Házi gyermekorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.19. Védőnői szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.20. Iskola-egészségügyi ellátás
Ózd város közigazgatási területe
3.21. Fogorvosi alapellátás
Ózd város közigazgatási területe
3.22. Ózdi Központi Ügyelet
Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd

települések közigazgatási területe
3.23. Diszpécser szolgálat
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.24. Bulcsú úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
4. Az egészségügyi alapellátás keretében az orvosok fölött a munkáltatói jogkört Ózd város
polgármestere, míg az egyéb munkáltatói jogokat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója gyakorolja.
5. A megállapodás II. 3. pontjában felsorolt felsorolt szolgáltatások igénybevételének feltétele,
hogy az adott önkormányzat a Társulásnak tagja legyen, a társulási megállapodásban foglalt
kötelezettségeit maradéktalanul betartsa, a pénzügyi hozzájárulást a Társulás részére
határidőben megfizesse. A csatlakozni kívánó önkormányzatnak a Társulás felé jeleznie kell,
hogy mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
6. Abban az esetben, ha az egészségügyi alapellátás működtetését – kivéve a Központi
Ügyeleteket – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozási összeg
teljes körűen nem fedezi, a működtetéshez szükséges további forrást Ózd Város
Önkormányzata tagi pótbefizetésként biztosítja a Társulás számára.

III.
A Társulás szervezete és működése
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a Társulásban
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A Társulási
Tanácsba delegált tag helyettesítésének rendjéről az érintett önkormányzat képviselő-testülete
rendelkezik.
2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának delegáltja hívja
össze.
3. A Társulási Tanács alakuló ülésén – tagjai közül – elnököt, valamint alelnököt választ.
3.1. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz
legalább öt tag támogatása szükséges. Amennyiben a társulás tagjai az elnök személyében nem
tudnak megállapodni, úgy a Társulás elnöke a székhelytelepülés delegáltja lesz.
3.2. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
3.3. A Társulás elnöke, alelnöke megbízatásának időtartama az önkormányzati választási ciklus
végéig tart. Az önkormányzati választásokat követő 45 napon belül a Társulásban résztvevő
önkormányzatok újonnan megválasztott delegáltjai ülést tartanak, melyen megválasztják az
elnököt és alelnököt, valamint döntenek a társulási megállapodás esetleges módosításáról is.
4. A Társulási Tanácsban minden tagot egy szavazat illet meg.
5. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal össze kell hívni,
az ülést megelőzően legalább 3 nappal, írásban kiküldött meghívóval. A meghívóban

szerepeltetni kell az ülés tervezett helyét, időpontját, valamint a tárgyalandó napirendi pontokat.
A meghívóban nem szereplő napirendi pontot a Társulási Tanács akkor tárgyalhat, ha a
jelenlévő tagok ahhoz hozzájárulnak. A meghívóval egyidejűleg írásban meg kell küldeni az
ülésen tárgyalásra kerülő napirendek előterjesztéseit is.
6. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülést tart a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a továbbiakban: Mötv.} 46.§ (2)
bekezdésében foglalt esetekben.
7. Az ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok több mint a felével rendelkező tag
jelen van. A Társulási Tanács határozatait – az Mötv.-ben és a jelen fejezet 8. pontjában
meghatározott eseteket kivéve – egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbségen az
ülésen jelenlévő tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát elérő számú igen szavazatot kell érteni.
8. A Társulási Tanács az Mötv.-ben foglaltakon kívül az alábbi kérdésekben minősített
többséggel határoz:
8.1. társulási megállapodás elfogadása, módosítása;
8.2. elnök, alelnök megválasztása;
8.3. bizottság(ok) kialakítása, tagjainak megválasztása;
8.4. költségvetés, költségvetési beszámoló elfogadása;
8.5. a III. fejezet 12. pontja szerinti, működésről szóló beszámoló elfogadása;
8.6. a tagok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértéke.
9. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulási
Tanács összes tagja több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszáma eléri a
Társulás lakosságszámának több mint a felét.
10. A Társulási Tanács üléséről az Mötv. 52.§-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
az elnök és egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak, valamint a Társulás tagjainak.
11. A Társulás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtására az alábbi
bizottságokat hozza létre:
11.1 Elnökség
11.2 Pénzügyi Bizottság
11.3 Humán Bizottság
11.4 Jegyzői Kollégium, melynek vezetője Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője.
A bizottságok 3-7 főből állnak. A Társulási Tanács külön határozottal állapítja meg a
bizottságok konkrét létszámát és személyi összetételét. Működésükre a Társulási Tanács
ülésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
12. A Társulás működéséről a Társulási Tanács Elnöke minden év május 31-ig beszámol a
Társulási Tanács részére.
IV.
A Társulás működésének finanszírozása
1. A Társulás önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik.
2. A működés pénzügyi forrásai:
2.1 Évenként a tag által fizetendő, a lakosságszám után számított 500,-Ft/fő/év
összegű hozzájárulás. A hozzájárulást időarányosan, minden hónapban, a hónap
utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.
2.2 Saját elhatározáson alapuló befizetés.
2.3 Egyéb: állami támogatás, hozzájárulás, pályázati forrás, gazdálkodó vagy más
szerv által biztosított támogatás vagy forrás.

2.4 A társulás vagyonának hasznosításából vagy befektetéséből származó, az adott
évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka.
3. A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jog a Társulás Tanácsának elnökét, távollétében
vagy akadályoztatása esetén az alelnököt illeti meg. Az ellenjegyzés jogát a munkaszervezet
szabályzataiban meghatározott személy gyakorolja.
4. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy ha a tag a jelen fejezet 2.1. pontjában
meghatározott időpontig a vállalt hozzájárulást nem fizeti meg, és arra előzetesen halasztást
nem kért, úgy az Elnök írásban szólítja fel a mulasztó tagot, határidő tűzésével a teljesítésre.
Amennyiben a póthatáridő alatt sem teljesíti a tag a hozzájárulást, úgy a Társulás jogosult a tag
bankszámláját vezető banknál beszedési megbízással érvényesíteni a lejárt tartozást. Három
havi tagi hozzájárulással történő elmaradás esetén a Társulás dönthet arról, hogy a késedelembe
esett tagot kizárja.
5. A Társulás tagjai jegyzőkönyvben rögzítik a tag tulajdonában lévő, de a Társulás
használatába, üzemeltetésébe átadott ingatlanok, ingóságok adatait. A vagyon átadásáról a
tulajdonos Képviselő-testület, míg a vagyon átvételéről a Társulási Tanács határozattal dönt.
5.1. A tag által a feladatellátás érdekében rendelkezésre bocsátott dolgon a Társulás tulajdont
nem szerez, az továbbra is a tagot illeti meg. A Társulás a vagyon használatára, hasznosítására
jogosult, a rendelkezési jogával (elidegenítés, megterhelés) a tulajdonos tag bír.
5.2. A Társulás a vagyont rendelkezésre bocsátó taggal a használat idejére üzemeltetési
megállapodást köt, melyben rögzíteni kell a vagyon használatával felmerülő költségek,
kiadások viselésének módját. A tag a rendelkezésre bocsátott vagyon használatáért a
Társulással szemben díjat nem számít fel.
5.3. A Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása esetén a rendelkezésre bocsátott vagyont vissza
kell szolgáltatni, kivéve, ha a tag kiválik, de a Társulás tovább működik, és a tag a Társulással
megállapodik abban, hogy az elszámolást az Mötv. 90.§ (5) bekezdése szerint legfeljebb öt évre
elhalasztják. Az Mötv. hivatkozott bekezdése szerinti használati díjról a kiválással egyidejűleg
meg kell állapodni.

V.
A Társulás tagsági viszonyai
1. A Társuláshoz csatlakozni január 1-jével lehet. A csatlakozni kívánó önkormányzat belépési
szándékát a képviselő-testületének minősített többséggel – a csatlakozást legalább hat hónappal
megelőzően – hozott határozatával köteles bejelenteni a Társulás elnökének. A csatlakozásról
rendelkező határozat mellett a Képviselő-testület jelen fejezet 1. pontjában előírt, beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatról szóló döntést is be kell mutatni.
A megállapodás módosításáról a Társulási Tanács a csatlakozást követő 30 napon belül dönt.
2. A Társulásból kiválni a negyedév végével lehet. Az erről szóló döntést az érintett
önkormányzat képviselő-testülete a kiválást megelőzően legalább 6 hónappal köteles meghozni
minősített többséggel, és a Társulás elnökének bejelenteni.
3. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel határoz. A
Társulási Tanács a negyedév utolsó napjával kizárhatja a Társulásból azon tagját, amely a
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek ismételt felhívásra, vagy az V. fejezet 3.
pontjában meghatározott mértékű pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének felhívásra határidőben nem tesz eleget. A kizárt taggal el kell számolni.
4. A tagsági jogviszony, valamint a társulás megszűnése esetén a tagok egymással kötelesek
elszámolni.
5. A Társulás megszűnése esetén a vagyont az alábbiak szerint szükséges felosztani:

5.1. A tag által rendelkezésre bocsátott eszközt, ingatlant a Társulás megszűnése esetén a tagnak
kell visszaszolgáltatni.
5.2. A pályázat útján megvalósított beruházás, beszerzett eszköz annak a tagnak a tulajdonában
marad, ahol a beruházás megvalósult, vagy ahol a beszerzett eszköz az adott feladatellátást
szolgálja.
5.3. Pályázattal megvalósított beruházás esetén a pályázatban vállalt kötelezettségekért az a tag
köteles a Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása, kizárása esetén helytállni, ahol a pályázat
megvalósult. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a tag a támogatási szerződés aláírását megelőzően
köteles írásban megtenni.
5.4. Megszűnés esetén a Társulás bankszámláján található pénzből, vagy a rendelkezésre álló
pénzmaradványból elsődlegesen a Társulás kötelezettségeit kell teljesíteni.
5.5. A kötelezettségek teljesítését követően fennmaradt pénzvagyont a tagok között pénzügyi
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
VIII.
Egyéb rendelkezések
1. A Társulás működésének ellenőrzésére az Ózdi Polgármesteri Hivatal keretén belül működő
belső ellenőrzés jogosult.
2. A Társulás elnöke: Fürjes Pál
3. A Társulás alelnöke:
Kormos Krisztián
4. A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a megállapodás módosítására, és
ezzel egyidejűleg a módosított megállapodásra a Társulási Tanács javaslatot tesz, majd a
Tanács javaslattételét követő 30 napon belül a tagönkormányzatok képviselő-testületei a
módosítást minősített többséggel hozott döntéssel elfogadják, és a delegáltat felhatalmazzák a
megállapodás aláírására. A társulási megállapodás módosítása a Törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napján, vagy ezt követően a Társulási Tanács által meghatározott előre
mutató napon lép hatályba. A társulási megállapodás módosítását meg kell küldeni a Magyar
Államkincstár részére.
5. A tagönkormányzatok között a Társulás működése folytán felmerülő vitás kérdésekben a
Miskolci Törvényszék dönt.
6. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Mötv., az Államháztartásról szóló
törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Ózd, 2013. november 29.
ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodás 2014. január 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát
veszti az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. május 16. napján kelt,
9/2013.(V.16.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodása.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:

Arló Nagyközség
Önkormányzata
Bánréve Község
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Dubicsány Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Gömörszőlős Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Hét Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kelemér Község
Önkormányzata
Királd Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
Nekézseny Község

Polgármester neve és aláírása

Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Putnok Város
Önkormányzata
Sajómercse Község
Önkormányzata
Sajónémeti Község
Önkormányzata
Sajópüspöki Község
Önkormányzata
Sajóvelezd Község
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Serényfalva Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata
-.-.-

8.) napirend
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a kiküldött anyagban egy alapítványi támogatás szerepelt, ezt
javasolja még két alapítvány támogatásával kiegészíteni, tehát az Ózd Közbiztonságáért
Alapítvány 150.000 Ft-os támogatásán kívül a Gyermekeinkért 2001. Alapítványt 10.000 Fttal, míg az Ózdi Olvasóért Alapítványt 300.000 Ft-tal javasolja támogatni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság a módosítással
együtt megtárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a
határozatról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
296/2013.(XII.19.) határozata
alapítvány támogatásának jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja:
- az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 150.000 Ft-tal,
- Gyermekeinkért 2001. Alapítvány 10.000 Ft-tal,
- Ózdi Olvasóért Alapítvány 300.000 Ft-tal
történő támogatását.
A támogatás forrása: a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására szolgáló előirányzat
tartalék, általános tartalék, valamint lakóterületi céltartalék.

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.Tóth Pál képviselő távozik az ülésteremből.
9.) napirend
Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításával kapcsolatos
döntés meghozatalára
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, minden önkormányzati földtulajdon hasznosításával
foglalkozni kell, a javaslatban erdő és bérbe kiadott legelő, rét és szántó szerepel. A működtető
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. A javaslat két változatot tartalmaz, az „A’ változatot javasolja
elfogadásra.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hosszú folyamat lényeges
állomásához érkeztek, még fognak találkozni ezzel a témával. A bizottság az ’A’ változatot
javasolja elfogadásra.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozat ’A’ változatával kapcsolatban.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13 igen

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2013.(XII.19.) határozata
egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításával kapcsolatos döntések
meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a haszonbérlet útján nem hasznosított, illetve a haszonbérleti
szerződések 2013. december 31-i lejáratát követően felszabaduló önkormányzati tulajdonú

földterületekre vonatkozó – az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által elkészített – hasznosítási
javaslatot jóváhagyja. Felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a végrehajtással
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatosan
2. A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletében szereplő ingatlanokat a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kezeléséből 2013. december 31. napjával elvonja.
3. A Képviselő-testület a határozat 2. mellékletében szereplő ingatlanokat 2014. január 1.
napjától üzemeltetési szerződés keretében az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kezelésébe adja.
Felelős: üzemeltetési szerződés módosítás aláírásáért: Polgármester
átadásért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
átvételért: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. december 31.
4. A Képviselő-testület a határozat 3. mellékletében szereplő önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kezeléséből 2013. december 19. napjával elvonja.
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 4. melléklet szerinti önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján az
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2013. december 20. napjától kezdődően,
határozatlan időtartamra vagyonkezelési szerződést köt, az alábbi feltételekkel:
a.) A Képviselő-testület a vagyonkezelési díjat 2014. évben a becsült piaci érték 1%ában állapítja meg, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel. Vagyonkezelő 2013-ban
vagyonkezelési díj fizetésére nem köteles. A vagyonkezelési díjat 2015. január 1-től
évente a tárgyév január 1. napi határnaptól a KSH által kiadott előző évi fogyasztói
árindex mértékével azonos mértékben kell megemelni.
b.) A vagyonkezelő a jogszabályokban foglalt erdőgazdálkodással kapcsolatos
kötelezettségeinek a vagyonkezelés ideje alatt köteles eleget tenni.
c.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes miniszter jóváhagyása
esetén a szerződés mellékletét képező jegyzékben szereplő erdő művelési ágú
ingatlanokra az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a vagyonkezelői jogát az ingatlannyilvántartásba bejegyeztesse, majd ezt követően, mint vagyonkezelő,
erdőgazdálkodóként a nyilvántartásba vételét kezdeményezze.
d.) Felújítási biztosíték nyújtására az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. nem köteles.
Felelős: szerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
aláírásért: Polgármester
Határidő: 2013. december 20.
6. A Képviselő-testület a határozat 5. mellékletében szereplő ingatlanokat az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft. használatába adja, a 2013. szeptember 26-án kelt használati megállapodásban
rögzített feltételek szerint.

Felelős: használati szerződés módosítás aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.
7. A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
vagyonkezelésbe nem adott, erdő művelési ágú ingatlanok tulajdoni viszonyait 2014-ben
tekintse át, a nagyobb területű, erdőgazdálkodói szempontból értékes ingatlanok
vonatkozásában törekedjen az 1/1 arányú tulajdon megszerzésére, esetlegesen a kisebb
tulajdoni hányadok cseréjével teremtsen tiszta tulajdoni viszonyokat. Ezt követően a
vagyonkezelési szerződés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő ingatlanokkal
tovább bővíthető.
Felelős:
Határidő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
2014. október 31.

1. melléklet a 297/2013. (XII. 19.) határozathoz
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménytől
2013. december 31-ével elvonásra kerülő ingatlanok
A.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Összesen:

B.
Helyrajzi szám
21366/10
05083/8
05085/5
16917/7
16917/10
05062/20
05062/22
21075/30
21075/31
21096
21097
21111
21112
21119
21340/C
05085/20
05085/22
05085/4
05085/28
05085/29
05085/30
16918/1
16918/3
05021/B
05108/6/B
7900/1
8308/1/A,,J,N,R
21524
21527

C.
Művelési ág
legelő
szántó
rét
legelő
legelő
rét
rét
legelő
legelő
kert, legelő
szántó, legelő
legelő
szántó
szántó
legelő
szántó
szántó
gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
rét
rét
erdő
erdő
parkerdő
parkerdő
legelő
szántó

D.
Terület (hektár)
0,6942
0,3754
1,0866
1,9425
0,1450
0,5088
0,1877
2,2560
3,1888
0,6222
0,8603
1,9433
0,6830
0,3200
2,3603
0,5023
1,0014
0,9637
0,2643
0,2477
0,1725
0,9609
0,2745
3,1655
0,9433
25,2603
8,8710
1,1186
0,5298
61,4485

2. melléklet a 297/2013. (XII. 19.) határozathoz
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.-nek
üzemeltetési szerződés keretében átadásra kerülő ingatlanok
A.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Összesen:

B.
Helyrajzi szám
21366/10
05083/8
05085/5
16917/7
16917/10
05062/20
05062/22
21075/30
21075/31
21096
21097
21111
21112
21119
21340/C
05085/20
05085/22
05085/4
05085/28
05085/29
05085/30
16918/1
16918/3
21524
21527

C.
Művelési ág
legelő
szántó
rét
legelő
legelő
rét
rét
legelő
legelő
kert, legelő
szántó, legelő
legelő
szántó
szántó
legelő
szántó
szántó
gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
rét
rét
legelő
szántó

D.
Terület (hektár)
0,6942
0,3754
1,0866
1,9425
0,1450
0,5088
0,1877
2,2560
3,1888
0,6222
0,8603
1,9433
0,6830
0,3200
2,3603
0,5023
1,1400
0,9637
0,2643
0,2477
0,1725
0,9609
0,2745
1,1186
0,5298
23,3

3. melléklet a 297/2013. (XII. 19.) határozathoz
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.-től elvonásra kerülő ingatlanok
A. B.
Ssz Települé
.
s
1.
Ózd
2.
Ózd
3.
Ózd
4.
Ózd
5.
Ózd
6.
Ózd
7.
Ózd
8.
Ózd
9.
Ózd
10.
Ózd
11.
Ózd
12.
Ózd
13.
Ózd
14.
Ózd
15.
Ózd
16.
Ózd
17.
Ózd
18.
Ózd
19.
Ózd
20.
Ózd
21.
Ózd
22.
Ózd
23.
Ózd
24.
Ózd
25.
Ózd
26.
Ózd
27.
Ózd
28.
Ózd
29.
Ózd
30.
Ózd
31.
Ózd
32.
Ózd
33.
Ózd
34.
Ózd
35.
Ózd
36.
Ózd
37.
Ózd
38.
Ózd

C.
Fekvés
*
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

D.
Helyrajzi
szám
0322 /18
0471
/14
0471
/15
0477
0479
/7
0479
/10
0479
/11
0479
/17
0479
/19
0491
/6
0491
/8
0493
/3
0493
/4
0607
/1
0607
/2
0607
/3
0607
/4
0607
/6
03002 /20
05015
05022 /4
05022 /6
05022 /21
05032
05033 /1
05033 /2
05033 /3
05033 /4
05033 /14
05033 /15
05033 /16
05033 /24
05034 /27
05034 /28
05034 /29
05034 /30
05034 /35
05034 /36

E.
Alrészle F.
t
Terület
6,8559
7,8783
1,5800
8,3811
6,4121
2,3811
26,1509
7,1738
1,3744
0,1163
24,7493
0,1633
21,7641
0,0100
0,0148
0,0840
10,0029
0,4000
1,4452
65,3018
0,2312
0,2271
0,2826
17,3466
1,9768
0,0507
1,3881
0,8543
1,9734
0,2054
0,4138
0,3657
0,0381
0,0362
0,0385
0,0359
0,0768
0,1271

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Összesen
:

*
K: külterület
B: belterület

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
B
B
B
B
K
K

05034
05034
05034
05034
05034
05034
05034
05034
05044
05044
05046
05107
05109
05113
484
21430
21501
21550
05009
05009

/39
/40
/42
/43
/46
/48
/50
/52
/4
/7
/2

/1

/1
C
D

0,0621
0,3050
0,3632
0,2961
0,1328
0,1414
0,2257
1,5114
5,3697
1,0708
8,6706
4,4976
2,8046
3,5144
1,3210
14,9133
0,2181
18,5928
0,4778
7,5561

289,9521

4. melléklet a 297/2013. (XII. 19.) határozathoz
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.-nek vagyonkezelésbe adásra kerülő ingatlanok
A. B.
Ssz Települé
.
s
1.
Ózd
2.
Ózd
3.
Ózd
4.
Ózd
5.
Ózd
6.
Ózd
7.
Ózd
8.
Ózd
9.
Ózd
10.
Ózd
11.
Ózd
12.
Ózd
13.
Ózd
14.
Ózd
15.
Ózd
16.
Ózd
17.
Ózd
18.
Ózd
19.
Ózd
20.
Ózd
21.
Ózd
22.
Ózd
23.
Ózd
24.
Ózd
25.
Ózd
26.
Ózd
27.
Ózd
28.
Ózd
29.
Ózd
30.
Ózd
31.
Ózd
32.
Ózd
33.
Ózd
34.
Ózd
35.
Ózd
36.
Ózd
37.
Ózd
38.
Ózd

C.
Fekvés
*
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

D.
Helyrajzi
szám
0322 /18
0471
/14
0471
/15
0477
0479
/7
0479
/10
0479
/11
0479
/17
0479
/19
0491
/6
0491
/8
0493
/3
0493
/4
0607
/1
0607
/2
0607
/3
0607
/4
0607
/6
03002 /20
05015
05022 /4
05022 /6
05022 /21
05032
05033 /1
05033 /2
05033 /3
05033 /4
05033 /14
05033 /15
05033 /16
05033 /24
05034 /27
05034 /28
05034 /29
05034 /30
05034 /35
05034 /36

E.
Alrészle F.
t
Terület
6,8559
7,8783
1,5800
8,3811
6,4121
2,3811
26,1509
7,1738
1,3744
0,1163
24,7493
0,1633
21,7641
0,0100
0,0148
0,0840
10,0029
0,4000
1,4452
65,3018
0,2312
0,2271
0,2826
17,3466
1,9768
0,0507
1,3881
0,8543
1,9734
0,2054
0,4138
0,3657
0,0381
0,0362
0,0385
0,0359
0,0768
0,1271

G.
Haszn. időtartam
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.

H.
Becsült
piaci érték (Ft)
479.913,551.481,110.660,586.677,448.847,166.677,1.830.563,502.166,96.208,8.141,1.732.451,9.526,1.523.487,3.500,5.180,29.400,3.501.015,140.000,101.164,4.496.926,16.184,15.897,19.782,1.214.262,69.188,3.549,97.167,59.801,83.993,14.378,28.966,25.599,2.667,2.534,2.695,2.513,5.376,8.897,-

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd
Ózd

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
B
B
B
B
K
K
K
K
B
B
B
B
B

Összesen
:

*
K: külterület
B: belterület

05034
05034
05034
05034
05034
05034
05034
05034
05044
05044
05046
05107
05109
05113
484
21430
21501
21550
05021
05009
05009
05108
7900
8308
8308
8308
8308

/39
/40
/42
/43
/46
/48
/50
/52
/4
/7
/2

/1

/1

/6
/1
/1
/1
/1
/1

B
C
D
B
A
J
N
R

0,0621
0,3050
0,3632
0,2961
0,1328
0,1414
0,2257
1,5114
5,3697
1,0708
8,6706
4,4976
2,8046
3,5144
1,3210
14,9133
0,2181
18,5928
3,1655
0,4778
7,5561
0,9433
25,2603
6,2296
1,8958
0,4322
0,3134

2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.
2013.12.20.- h.i.

4.347,21.350,25.424,17.273,9.296,9.898,9.874,55.734,375.879,74.956,3.034.710,1.574.160,981.610,1.230.040,462.350,1.043.931,15.267,1.301.496,221.585,33.446,528.927,330.155,8.841.105,2.180.360,663.530,151.270,109.690,41.305.033,-

328,1922

5.melléklet a 297/2013,. (XII. 19.) határozathoz
ÓZDSZOLG Kft. részére használatba adott erdők
A.
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

B.
Hrsz.
7963/3
0128/2
0128/3
0162/2
0175/2
0191/2
0223/2
0262/4
0304
0305
0308/2
0308/4
0308/5
0308/20
0308/28
0315/34
0319/11
0319/12
0319/15
0319/18
0320/15
0322/5
0447/7
0452/1
0452/2
0452/17
0452/20
0458/3
0458/14
0458/23
0458/32
0458/41
0462/3
0462/7
0468/11
0468/15
0471/6
0565/2
01030/1
01053/6
01053/7
02051/4
03050/1

C.
Művelési ág
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)

D.
E.
Terület m2
Bruttó érték (Ft)
34 500
138 000
8 480
34 000
1 971
8 000
19 500
78 000
2 240
9 000
27 440
110 000
1 646
7 000
5 881
24 000
1 041
4 000
2 666
11 000
23 201
5 000
17 628
4 000
5 177
21 000
12170
49000
114500
458000
2606
10000
891
4000
9815
39000
4290
5000
10085
16000
3097
12000
1041
4000
1677
4000
6989
28000
1456
6000
2502
10000
279
1000
65
1000
1225
3000
2898
1000
3088
12000
1051
4000
286
1000
1125
4000
3813
15000
370
1000
11225
45000
84682
339000
2738
5000
14167
28000
14392
17000
5219
5000
5250
21000

44.

03050/4

erdő (közjóléti erdő nélkül)

374

1000

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

05022/7
05022/17
05022/18
05033/7
05034/5
05034/16
05034/17
05035/2
05035/3
05035/4
05035/8
05035/13
05035/21
05035/22
05035/23
05035/26
05035/27
05035/29
05035/30
05035/31
05035/32
05035/33
05035/34
05035/36
05037/2
05038/1
05038/14
05038/15
05038/16
05038/21
05038/22
05038/24
05038/27
05038/28
05038/29
05038/30
05038/31
05038/33
05039/6
05039/10
05039/11
05039/13
05039/14
05039/16
05039/17
05039/19
05039/29

erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)

740
1935
3381
10179
2115
2816
773
995
4698
1002
5663
1452
3328
3832
5725
6704
4941
946
971
977
1002
1014
23084
17141
2428
5618
678
264
521
8637
3684
13910
2103
2356
703
678
645
2938
1863
4896
2815
3565
13910
7659
2451
454
1839

1000
6000
10000
20000
8000
7000
2000
1000
6000
2000
23000
6000
7000
8000
23000
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
62000
69000
10000
22000
3000
1000
1000
11000
15000
17000
4000
5000
1000
1000
1000
4000
7000
11000
9000
1000
2000
1000
1000
1000
6000

92.
93.
94.
95.
96.
97.
202.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

05039/30
05039/36
05039/37
05039/38
05040
05041/9
05041/12
05041/13
05041/14
05041/15
05041/16
05041/17
05041/18
05041/19
05041/20
05041/21
05041/28
05041/29
05041/32
05041/33
05041/34
05041/35
05041/36
05042/4
05042/5
05042/6
05042/9
05042/10
05042/11
05042/12
05042/17
05042/45
05042/47
05042/61
05045/24
05045/28
05045/29
05045/31
05045/32
05045/35
05045/38
05045/40
05079/20
05085/46
15104
15105
15108
15259
15264

erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)

2000
1102
1051
7375
60460
12322
3828
14798
12200
3978
797
762
2814
13182
3764
3368
1539
2392
1693
1105
951
210
1890
4984
121
140
1952
183
191
2089
722
680
10027
2498
1468
59805
5208
3027
1184
2447
2005
3415
14305
4302
832
962
2540
751
1010

8000
3000
4000
5000
242000
49000
4000
15000
15000
4000
2000
2000
6000
26000
8000
7000
2000
5000
3000
2000
2000
1000
4000
20000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
40000
1000
6000
173000
21000
8000
5000
8000
8000
5000
57000
17000
2000
4000
10000
3000
4000

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

16485/12
16498/18
16846/1
16846/3
18909
21485/26
21693
25018

erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)
erdő (közjóléti erdő nélkül)

3544
2825
245
1347
11794
769
7736
839

14000
11000
1000
5000
47000
3000
31000
3000

-.-.-.-

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
10.) napirend
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2014.
évi felújítási tervének elfogadására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, vagyonkezelésből eredő
kötelezettségének tesz eleget az ÓZDINVEST Kft., amikor az amortizáció mértékében
felújításokat végez. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2013. (XII.19.) határozata
az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú
helyiségek 2014. évi felújítási tervének elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott, nem lakáscélú helyiségek
2014. évi felújítási tervét az alábbiak szerint fogadja el, azzal a feltétellel, hogy az elkövetkező
években elszámolt értékcsökkenések összegét ingatlanonként külön-külön kell azok felújítására
fordítani.
Cím

Munka megnevezése

Október 23. tér 1.
(Hrsz: 11172/B)

Homlokzati nyílászárók cseréje

Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2014. december 31.

Munka becsült
költsége
5.723.000,- Ft

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
11.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére
Fürjes Pál előterjesztő felhívja a figyelmet a februári ülés időpontjára, mivel talán az egyik
legfontosabb témában kell dönteni, nevezetesen a 2014. évi költségvetés elfogadásáról, mely
széleskörű előkészítő munkát igényel. Az éves munkaterv év közben még bővül az aktuális
napirendi pontokkal.
Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság titkára ismerteti, a
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2013. (XII. 19.) határozata
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozza:
1)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező
2014. évi munkatervet elfogadja.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben megjelölt ülésnapok,
napirendi javaslatok indokolt esetben történő átütemezésére.

3)

A Polgármester - szükség szerint - napirendi pont keretében tájékoztatja a Képviselőtestületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint az utolsó tájékoztató óta megtett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről

Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

1. melléklet a 299/2013. (XII.19.) határozathoz
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi munkaterve
J A N U Á R 23 .
1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi
sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
Meghívott:
Vanczák Attila Ózdi Sportszervező Iroda vezetője
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát,
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap

F E B R U Á R 20.
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./…(….) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

2.)

az

Javaslat a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvodájának egyházi
fenntartásba adására vonatkozó szándéknyilatkozatra
Előterjesztő:
Alpolgármester
Meghívott:
Tóth Melinda evangélikus lelkész
Dr. Mustosné Jakab Judit intézményvezető
Laczkáné Holló Zsuzsanna tagóvoda vezető
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát,
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

3.) Tájékoztató az illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében 2013. II. félévében tett
intézkedésekről
Előterjesztő:
Közterület-felügyelet vezetője
Meghívott:
Halász Béla Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. vezetője
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
4.)

Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről
Előterjesztő:
Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
M Á R C I U S 20.

1.)

Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő:
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívottak: Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló
Alberti József Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

2.)

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló
Kovács Attila Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

3.)

Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő:
Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló
Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

4.)

Javaslat a civil szervezetek és egyházak 2014. évi támogatására
Előterjesztő: Civil kapcsolatok tanácsnok
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát,
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát, valamint az
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságát az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

5.)

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2014-2015. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

6.)

Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú
autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. VII.-XII. havi
ellátásáról
Előterjesztő: BORSOD VOLÁN Zrt. vezérigazgatója
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

7.)

Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013.
tevékenységéről, a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője

évi

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
8.)

Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. II. félévi működéséről
Előterjesztő:
Polgármester
Meghívottak: Szitka Péter Társulási Tanács Elnöke
Halász Béla Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

9.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi közbeszerzési
eljárásairól
Előterjesztő:
Polgármester
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
10.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2013. évben szervezett közfoglalkoztatásról
Előterjesztő:
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
és Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságát az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
Á P R I L I S 24.
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./…..(….) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
Meghívott: Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

az

2.)

Javaslat a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságát, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát, valamint
az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságát, az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

3.)

Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló
Felügyelő Bizottság elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

4.)

Javaslat a 2014. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

5.)

Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát és a bizottsági elnököket az előterjesztés
előzetes megtárgyalására és véleményezésére

6.) Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás kiírására
Előterjesztő:
Polgármester
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére
7.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Meghívott:
Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

8.)

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője
Meghívott:
Dr. Vereczkei Csaba r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei
főkapitány

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására
és véleményezésére
9.)

Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Jegyző
Meghívott:
Belső Ellenőrzési Csoport vezetője
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

10.) Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013-2014. évi téli
felkészülési terv teljesítéséről
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
11.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről
Előterjesztő:
Ózd Városi Sportegyesület elnöke és ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
M Á J U S 22.
1.)

Javaslat a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvodájának egyházi
fenntartásba adásáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Alpolgármester
Meghívott:
Tóth Melinda evangélius lelkész
Dr. Mustosné Jakab Judit intézményvezető
Laczkáné Holló Zsuzsanna tagóvoda vezető
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát,
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

2.)

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előterjesztő: Jegyző
Meghívott:
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény igazgatója
Ózdi Rendőrkapitányság vezetője

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére
3.) Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
Meghívottak:
Szabó Gáborné könyvvizsgáló
Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
4/a.) Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívottak:
Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló
Alberti József Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
4/b.) Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város
Önkormányzata részére
Előterjesztő:
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívottak:
Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló
Alberti József Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
5/a.)

Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló
Kovács Attila Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

5/b.) Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város
Önkormányzata részére
Előterjesztő:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívottak:
Szabó Gáborné könyvvizsgáló
Kovács Attila Felügyelő Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

6.) Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2013. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére
7.)

Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap

M Á J U S 29-30.
XIV. Ózdi Napok és Diáknapok – ünnepi képviselő-testületi ülés

J Ú N I U S 19.

1.)

Javaslat az óvodai intézményekben 2014/2015-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

2.)

Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ intézményvezetői megbízására
Előterjesztő:
Alpolgármester
Meghívottak: A pályázók
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

3.)

Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2013. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Kuratóriumának
Elnöke
Meghívott:
Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány
ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

4.)

Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2013. évi munkaerő-piaci helyzetéről,
továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről
Előterjesztő: B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének vezetője
Meghívott:
B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi képviselet vezetője
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

5.) Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és
üzemeltetésének 2013. évi tapasztalatairól
Előterjesztő:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére
6.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
4.)

Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről
Előterjesztő: Ózd Kézilabda Club Elnöke és Ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
KÖZMEGHALLGATÁS
J Ú L I U S 24.
1.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2014-2015. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Meghívott:
Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
2.) Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és szolgáltató Kft. 2014-2015. évi gázbeszerzési
szerződésének megkötéséről
Előterjesztő:
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Meghívott: Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap

S Z E P T E M B E R 18.
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…(…….) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló …./…..(……)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

2.)

Tájékoztató Ózd város 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

3.)

az

az

Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Ózd Városért” kitüntető díj
adományozására
Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát és a bizottsági elnököket az előterjesztés
előzetes megtárgyalására és véleményezésére

4.)

Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2014. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Polgármester
Meghívottak: Szitka Péter Társulási Tanács Elnöke
Halász Béla Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

5.)

Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól, és
pénzügyi helyzetéről 2014. augusztus 31-ig
Előterjesztő: Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságát, valamint az Egészségügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes
megtárgyalására és véleményezésére

6.)

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő: Alpolgármester
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

7.)

Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény – Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2013. évben Ózd város
lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról
Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény igazgatója
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes
megtárgyalására és véleményezésére

8.)

Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény által biztosított egészségügyi alapellátásról
Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény igazgatója
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes
megtárgyalására és véleményezésére

9.)

Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről
Előterjesztő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Club Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
O K T Ó B E R 16.
1.)

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2014/2015. évi téli
felkészülési programjára
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
intézményvezetője
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére.

2.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény téli válságtervére a
2014/2015. évi rendkívüli hó helyzet esetére
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
intézményvezetője

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
3.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013. 07. 01.-2014. 06.30. üzleti évi
tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Meghívott:
Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
4.)

Tájékoztató a települési szilárdhulladék-kezelési
végrehajtásáról
Előterjesztő: Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője

közszolgáltatási

szerződés

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
5.)

Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről
Előterjesztő: Ózd Városi Férfi Teke Club Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
N O V E M B E R 20.
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek
bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, és az
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az előterjesztés
előzetes megtárgyalására és véleményezésére

2.)

Javaslat Ózd város 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

3.)

az

Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének
elfogadására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
4.)

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Jegyző
Meghívott:
Belső Ellenőrzési Csoport vezetője
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

5.)

Tájékoztató Ózd város 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

az

6.) Tájékoztató az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előterjesztő:
Ózdi Művelődési Intézmények vezetője
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát,
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát, az
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
7.)

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

8.)

Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről
Előterjesztő: Ózdi Football Club Elnöke
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és
véleményezésére

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
D E C E M B E R 18.
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…...(….) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló ……/….(….) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
2.)

az

Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
Előterjesztő: Polgármester
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására
és véleményezésére

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap
-.-.-

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
12.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadására
Dr. Almási Csaba előterjesztő ismerteti, Kormányrendelet írja elő, hogy a belső ellenőrzési
tervet minden év december 31-ig kell elfogadni a Képviselő-testületnek. A terv teljesítésről
pedig a zárszámadással együtt, április 30-ig kell számot adni a Képviselő-testületnek.
Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság titkára ismerteti, az
előterjesztést a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozatról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
300/2013. (XII. 19.) határozata
Ózd Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyban beterjesztett javaslatot megismerte, és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervét
elfogadja, és egyetért azzal, hogy 2014. évben
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közterület-felügyelet
Ózdi Sportszervező Iroda
Ózd Városi Önkormányzat
Ózdi Polgármesteri Hivatal
Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
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belső ellenőrzésére kerüljön sor.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2014. december 31.
-.--.-

13.) napirend
Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére

Kisgergely András az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság titkára elmondja, az
előterjesztést a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2013.(XII.19.) határozata
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének
engedélyezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek
utólagosan 2013. december 7. és 9. napján 2 nap,
előzetesen december 21. és 23. napján 2 nap,
december 30. és 31. napján 2 nap,
2014. január 2. és 3. napján 2 nap,
január 6-10. között 5 nap,
valamint január 27-30. között további 4 nap,
összesen 17 nap 2013. évi fizetett szabadság igénybevételét.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
-.-.14.)napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Fürjes Pál levezető elnök felkéri Márton Ferenc képviselőt a „Dolgozói elbocsátások a
szociális rendszerben” témában mondja el hozzászólását.
Márton Ferenc képviselő elmondja, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság
ülésén is felhozta ezt a témát, ahol abszurd körülmények alakultak ki, ezért megfelelő fórumra
fogja továbbvinni, jelenleg nem kíván foglalkozni vele.

Fürjes Pál levezető elnök kéri második hozzászólására Márton Ferenc képviselőt, melynek
témája: Egyéni érdekek.
Márton Ferenc képviselő elmondja, a népszavazással kapcsolatban több nyilatkozatban is
elhangzott a város vezetői részéről, hogy az egész népszavazási kezdeményezés az indítók,
vagyis Kisgergely András és személyének egyéni érdekeit szolgálták. Véleménye szerint
magyarázatot igényel ez a kijelentés, miért lett volna ez az ő egyéni érdekük?
Fürjes Pál polgármester hangsúlyozza, továbbra is az az álláspontja, hogy májusban a
döntésüket azért hozták meg, hogy az 1,7 Milliárd Ft-os projekt keretében olyan kulturális
építészeti beruházás jöjjön létre, amely többek között a roma kulturális központ céljait is
szolgálta volna. Ezt mosták össze rosszul, demagóg jelszavakkal a cigánysátor kérdésével,
melyet már több fórumon is kifejtett, hogy ha csak erre koncentrálnak, az leegyszerűsítése a
dolgoknak. Úgy gondolja, ezt a 1,7 Milliárd Ft-ot majd sajnálni fogják a költségvetésből, a gyár
területén egy tereprendezéssel egy tájsebet megszüntethettek volna. Úgy gondolták azonban,
hogy a város békéje fontosabb, és valószínűleg a népszavazás kezdeményezésének hírére a
minisztérium ki sem írta a pályázatot. 2015-ig már fizikailag sem valósítható meg, nincs miért
aggódniuk. Egyesek a népszavazás költségét próbálják párhuzamba állítani a
legdemokratikusabb fórummal szemben, a 13 MFt-os összeg keret volt, több mint 5 M Ft-tal
került kevesebb összegbe, takarékosan hajtották végre a népszavazást.
Márton Ferenc képviselő szerint nem ez volt a kérdés, látszik, hogy a mellébeszélés tovább
folytatódik. Rátér következő hozzászólására, melynek témája: Betlehem. Az Újváros téren az
elmúlt napokban volt egy karácsonyi rendezvény, vagy nem is tudja, talán kampány, ami után
lakossági bejelentések érkeztek hozzá, miszerint csak némely gyerekek kaptak ajándékot, és ez
az ünnepségen résztvevő gyermekeknek rosszul esett. Otrombaságnak tartja ezt a viselkedést.
Véleménye szerint a kampány során a továbbiakban ilyet mégsem kellene.
Fürjes Pál polgármester szerint képviselőtársa tévedésben van, hisz ez nem kampány volt, már
öt éve kerül megrendezésre ezen a területen a karácsonyi ünnepség. A másik tévedése pedig,
hogy nem egyes gyerekek, hanem az ünnepségen fellépő gyerekek kaptak karácsonyi csomagot.
Nem tartja célszerűnek, hogy fél-információk alapján ilyen következtetéseket von le
képviselőtársa. Személy szerint ő is jelen volt az ünnepség elején, felkéri az Alpolgármester
urat, akik végig ott volt, mondja el álláspontját ezzel kapcsolatban.
Obbágy Csaba alpolgármester mindenkit arra kér, ha városi rendezvény van, vegyenek rajta
részt minél nagyobb számban. A jelzett ünnepségen részt vett Polgármester úr, Tóth Pál
képviselő úr, a területi képviselő, Dr. Mészáros Miklós képviselő is, nagyon kedves kis műsort
adtak elő az óvodások, iskolások. A rendezvény nem egy-egy képviselő programja volt, hanem
a Bolyokért Alapítvány civil kezdeményezése. A csomagot is az Alapítványtól kapták a fellépő
gyerekek. Biztat mindenkit arra, hogy az ilyen rendezvényeken minél nagyobb számban
jelenjenek meg.
Fürjes Pál levezető elnök kéri Márton Ferenc képviselőt, Népszavazás témában mondja el
hozzászólását.
Márton Ferenc képviselő szerint azt már az előbbiekben átbeszélték, érdemi választ nem
kapott, csak ködösítést, így nem kíván ezzel foglalkozni.

Fürjes Pál levezető elnök kér minden képviselőt, hogy amennyiben ideje engedi, a civil,
kulturális és sport rendezvényeken vegyenek részt. Az év vége felé sok helyen tartanak
ünnepséget, már végiglátogatták az óvodákat, az idén minden csoport kapott 20 E Ft-ot játék
vásárlására. Igaz nem nagy összeg, de az óvodák örültek, és szép műsorral kedveskedtek.
Felhívja a figyelmet néhány rendezvényre: Ma délután lesz a Falusi Karácsony, amely több év
óta megrendezésre kerülő, meghitt kis ünnepség. Holnapi napon az idén 60 éves Zene Iskolában
jótékonysági koncert lesz. A koncert bevételével, kottákkal, eszközökkel segíthetik az iskola
működését. Szombaton kerül megrendezésre az újév búcsúztató az Olvasóban, ahová minden
képviselőtársát várja. Táblában „Mindenki karácsonya” ünnepség lesz, illetve vasárnap az
adventi koszorú utolsó gyertyájának meggyújtására kerül sor. Áldott békés karácsonyi
ünnepeket kíván mindenkinek.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

