
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Boda István, Dr. Bélteczki János, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó 
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol  van: Fazekas Zoltán alpolgármester 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba  jegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea    jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné    PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán  PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Halász Sándor Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Bíró Ferenc     Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Tengely András    ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Kovács Gergely    ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Bárdos Géza  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetője 
Berecz Elemér    Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda vezetője 
Török Józsefné    Béke Telepi Óvoda vezetője 
Puskáné Murányi Gabriella   Alkotmány Úti Összevont Óvoda vezetője 
Juhászné Völcsek Mária   Sajóvárkonyi – Táblai Összevont Óvoda vezetője 
Laczkáné Holló Zsuzsanna   Damjanicz Úti Tagóvoda vezetője 
Földessy Andrea    Virág Úti Óvoda vezetője 
Holló Ferencné    Csépányi Óvoda 
Gyirásziné Tardosi Judit   Somsályi Óvoda 
Alberti Józsefné    Nemzetőr Úti Óvoda vezetője 
Czene Éva     Bánszállási Tagóvoda  
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető (1.-2. napirend, 21.-24. napirend) 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető (3.-20. napirend)  
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(….) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól  
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…..) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
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Előterjesztő: Polgármester 

 
3.) Javaslat a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
4.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

5.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 
2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására  

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
6.) Javaslat Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozandó 
Eseti Bizottság kijelölésére 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat államháztartáson kívüli civil szervezet támogatásának jóváhagyására  
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
8.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány közötti 

támogatási szerződés megkötésére 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
9.) Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való – 2013. 

03. 01. és 2014. 02. 28. közötti – részvételhez  
 

Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
 
10.) Javaslat komposztáló telep helyének kijelölésére  
 

Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény üzemeltető Intézmény vezetője 
 
11.) Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra 

benyújtott vételi kérelem elbírálására  
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
12.)Javaslat az Ózd, Velence telep 12/1. és 12/2. sz. alatti magántulajdonú lakások 

térítésmentes felajánlásának elbírálására a Velence telepi ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú 
szociális célú teleprehabilitáció keretében történő hasznosítás céljára 
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Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
13.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Brassói út 1. szám alatti ingatlan 

kezelőjének kijelölésére 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
14.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi 

sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására 
 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 

15.) Javaslat Fürjes Pál polgármester 2013. évi fizetett szabadságának ütemezésére 
 

Előterjesztő: Jegyző 
 

16.)Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi 
alapellátásról  

 
Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 
17.) Tájékoztató a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos 

elszámolásáról 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
18.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 
19.)Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
20.)Tájékoztató a 2012. november 22-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

 
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

 
21.)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. 
Elmondja, több irányból érkezett olyan javaslat, hogy ahogy az az Országházra, úgy az 
önkormányzatokhoz is kerüljön kihelyezésre a legnagyobb külföldön élő magyar népcsoport, 
a székely népcsoport zászlója. Az ózdi önkormányzat tanácstermében a székely zászló már 
közel egy éve megtalálható, ami bizonyítja, hogy a magyarság részének tekintik a székely 
népcsoportot. Testvérvárosi kapcsolatot kezdeményeztek a világ legmagasabban fekvő 
magyar városával, a Hargita hegység lábánál fekvő Szentegyházával, ahol hasonló 
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problémával küzdenek, mint Ózdon, a kohászati üzemet bezárták, foglalkoztatási gondjaik 
vannak. 
Következőkben a Mandával kapcsolatos fontos információkat szeretne közölni. A 
digitalizációs program folyamata változáson ment keresztül. Korábban az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának felügyelete alá tartozott, de látva az előrehaladás nem megfelelő ütemét, 
decemberben átvette a Miniszterelnökségi Hivatal. Beadásra került a legnagyobb volumenű 
pályázat ezzel kapcsolatban, nemzeti kulturális térinformációs rendszer kialakítása és 
módszertani központ kialakítása témakörben, mely pályázat a régi erőmű épületét fogja 
hasznosítani. Szintén beadásra került két ÉMOP turisztikai attrakció pályázat, az egyiket Ózd 
városa adta be, „Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása” címmel, 
amely megvalósulás esetén a Múzeum és a régi kazánház területe közötti rész átalakításával 
jön létre, a pályázat támogatási összege 500 M Ft. A másik pályázatot a Manda adta be, 
„Nemzeti filmtörténeti élménypark” címen, amely a régi fúvógépház felújításával fog 
megvalósulni. A harmadik, egy TÁMOP pályázat februárban kerül beadásra, az előző 
pályázatok megvalósításához a humán, oktatási részt támogatja.  A pályázatok befejezésére 
2013-2014. év végéig kell számolni. Szeptemberben elindult egy mintaprogram, amely 
először Ózdon valósult meg, a digitális közfoglalkoztatás. A nemzeti kincsek, kulturális 
örökségek digitalizációs megörökítését célzó program Ózdon kezdődött el, később Hét 
település csatlakozott hozzá, összesen 195 fő foglalkoztatását jelenti. Február elején elindult a 
második ciklusa, 2013-ban az egész országra kiterjedő programmá fog kinőni, 6300 fő 
foglalkoztatásával számolnak. Azok részére nyújt ez közmunkát, akik korábban a kultúrával, 
közgyűjteményekkel foglalkoztak. 6 M Ft-os támogatásban részesült a program. További 
sikerként könyvelhető el, hogy a kulturgyár, kulturális gps megvalósulását célzó előterjesztés 
a nemzeti fejlesztési tervvel összhangban február hónapban a kormány bizottsága elé kerül, 
előterjesztője a nemzetgazdasági miniszter. Ezeket az örömteli eseményeket, melyek a 
Mandával kapcsolatban az elmúlt időszakban történtek azért is tartja fontosnak, mert a város 
életét gyökeresen meg fogja változtatni a program, a szellemi színvonal emelése nagyon ráfér 
erre a régióra.   
Elmondja továbbá, hogy Fazekas Zoltán alpolgármester súlyos betegsége miatt 
előreláthatólag több hónapig távol lesz, már túl van egy sikeres műtéten, ezúton is kívánnak 
neki gyógyulást, erőt, egészséget. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
-  A meghívóban szereplő 1.) napirend „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/…(….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól” levételre kerül. 
- 20.) napirendként „Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2013/2014. évi gázbeszerzési szerződésének 
megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására”, 21.) napirendként „Javaslat a 
Katona József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlődése érdekében ÉMOP-4.2.1/B-12 pályázat 
benyújtásával kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatalára”, míg 22.) napirendként 
„Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére” c. előterjesztés kerül felvételre. 
- A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” 23.) napirendként kerül megtárgyalásra, 
melyben Márton Ferenc képviselő két témában – lakossági fórum, vezetői jutalmak – kíván 
hozzászólni.  
- A 22.) napirendként tárgyalt „Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére” c. 
előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalása gazdasági érdekeket sérthet, ezért javasolja 
zárt ülésen történő tárgyalását. Kéri, szavazzanak az előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalásáról.  
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A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a Képviselő-testület elfogadja, hogy a „Javaslat kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére” c. előterjesztés tárgyalására zárt ülésen 
kerüljön sor.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a 
napirenddel kapcsolatban.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend:  
 
1.) Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…..) önkormányzati rendelete Ózd 

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
     

Előterjesztő: Polgármester 
 
2.) Javaslat a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
3.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 
2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására  

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
5.) Javaslat Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozandó 
Eseti Bizottság kijelölésére 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
6.) Javaslat államháztartáson kívüli civil szervezet támogatásának jóváhagyására  
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
7.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány közötti 

támogatási szerződés megkötésére 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
8.) Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való – 2013. 

03. 01. és 2014. 02. 28. közötti – részvételhez  
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Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
 
9.) Javaslat komposztáló telep helyének kijelölésére  
 

Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény üzemeltető Intézmény vezetője 
 
10.) Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra 

benyújtott vételi kérelem elbírálására  
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
11.)Javaslat az Ózd, Velence telep 12/1. és 12/2. sz. alatti magántulajdonú lakások 

térítésmentes felajánlásának elbírálására a Velence telepi ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú 
szociális célú teleprehabilitáció keretében történő hasznosítás céljára 

 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 
12.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Brassói út 1. szám alatti ingatlan 

kezelőjének kijelölésére 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
13.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi 

sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására 
 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 

14.) Javaslat Fürjes Pál polgármester 2013. évi fizetett szabadságának ütemezésére 
 

Előterjesztő: Jegyző 
 

15.)Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi 
alapellátásról  

 
Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 
16.) Tájékoztató a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos 

elszámolásáról 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
17.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 
18.)Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
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19.)Tájékoztató a 2012. november 22-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  
 

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 
20.)Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2013/2014. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
 
21.)Javaslat a Katona József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlődése érdekében ÉMOP-

4.2.1/B-12 pályázat benyújtásával kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
22.) Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
23.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Az előterjesztéseket a zárt ülés napirendjének kivételével,  a mellékelt CD tartalmazza. 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pálnak, az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság elnökének. 

 
1.) napirend  

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

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
 

Tóth Pál levezető elnök köszönti a jelenlévőket, elmondja először Ózd Város 
Önkormányzatának Jegyzője ad tájékoztatást a költségvetés készítésének szabályairól. 
 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője az államháztartásról szóló 
törvény és végrehajtási rendelete azon szabályait ismerteti, amelyeket a költségvetés 
készítésénél alkalmazni kell. A költségvetési koncepció elfogadása után 2012. novemberben 
kezdődött a költségvetés előkészítése, hat egyeztetési forduló volt, ezt követően került sor az 
intézményvezetőkkel a költségvetés tervezetének egyeztetésére. Az államháztartásról szóló 
törvény előírásainak eleget téve – ami kimondja, hogy február 15-ig a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetés tervezetét -  február 13-án a költségvetés tervezete kiküldésre 
került. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a tervezetet,  kialakította véleményét, 
amelyet a bizottság elnöke ismertetni fog. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés 
előkészítése, testület elé terjesztése az államháztartásról szóló törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok előírásainak megfelelően történt. 
 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, úttörő költségvetésről van szó, hisz ez az első év, amikor a 
kormány államháztartást átalakító és állami funkciók szétválasztását előirányzó intézkedéseit 
követően, egy új közigazgatási rendszer, új oktatási rendszer körülményei között kell az 
önkormányzatoknak a költségvetésükkel a működést fenntartani. Az állami feladatok 
végrehajtását az önkormányzatokon keresztül megoldódó szisztéma helyett a lakossággal 
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legközvetlenebb módon találkozó járási hivatalok jöttek létre. Megváltozott a költségvetés 
struktúrája, az alapfokú oktatásban létrejött a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, 
amelynek az ózdi járásban is van igazgatósága, mely ellátja az általános iskolai oktatásban a 
szakmai irányítást és a gazdasági felügyeletet, az oktatásban direkt módon résztvevők 
foglalkoztatója. Az önkormányzat feladata maradt az óvodák működtetése, illetve az iskolák 
fenntartása, erre a feladatra létrehozták az Gazdasági Ellátó Központot. A költségvetés állami 
irányból jövő bevételei is változtak. A bevétel nagyobb részét adó iparűzési adó és helyi adó 
más számítási szisztéma szerint, korlátozott mértékben került be a forrás oldalba. Voltak 
olyan feladatok, amelyek átkerültek a Járási Hivatalhoz, a KIK-hez, ezért forrás oldalon 1357 
M Ft-tal kevesebbel kellett számolni. A kevesebb feladatok mégis feszes, megszorító kiadási 
oldalra ösztökélték az előkészítőket. Az önkormányzat saját bevételét legnagyobb mértékben 
a környéken működő cégek iparűzési adója szabja meg. A gazdasági válságnak megfelelően 
óvatosan terveztek ennél az adónál. Az elmúlt évben bebizonyosodott, hogy az óvatos 
tervezés jó stratégia volt, hisz ősszel pozitív irányba kellett a költségvetést módosítani. A 
2013. évi  költségvetést kettősség jellemzi, a bevételi oldalon 800 M Ft-tal tervezték az 
iparűzési adó bevételt, másrészt az első félév gazdálkodása után  szeptemberben döntenek a 
kiadási oldalon szereplő javasolt zárolás sorsáról. A költségvetést bevétel oldalon 4,643 Mrd 
Ft-tal, kiadás oldalon 5,106 Mrd Ft-tal tervezték. A kettő közötti 485 M Ft a korábbi év 
felhalmozásából és működéséből származó pénzmaradványból finanszírozható, nem lesz 
szükség hitel igénybevételére. A javasolt zárolás 96,5 M Ft.  A kiadásoknak ez kb.  
2 %-a, azokon a területeken javasolják a zárolást, ahol az év közben lehetőség van 
megtakarításra, a bevételi oldal növelésére. A 485 M Ft elegendő ahhoz, hogy a rendelkezésre 
álló folyószámla hitelhez ne kelljen nyúlni, és a stabilitási törvénynek megfelelően tudják 
tervezni a költségvetést. Nagy eredmény ez, hisz sok olyan önkormányzat van, ahol nem 
tudják a költségvetést úgy tervezni, hogy az egyensúly feltételének megfeleljenek. A kötelező 
feladatok ellátását maradéktalanul tartalmazza a költségvetés. A nem kötelező feladatok közül 
néhány fontos területet emel ki, amelyre büszkék lehetnek, a város tudja biztosítani a 
sportban, oktatásban, kultúrában azt a színvonalat, melytől város a város. Az oktatáshoz az 
állami juttatásokon kívül 350 M Ft-tal járulnak hozzá. Ezzel tudják az alapfokú oktatás 
színvonalát, az ott dolgozók munkahelyét megtartani. A sport területén 30 M Ft-tal tudják az 
egyesületi sport életet támogatni. A pályázati rendszerben 25 M Ft áll rendelkezésre, 2 M Ft-
ot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe rendeltek az év közbeni feladatok 
ellátására, és az Ózdi Sportszervező Irodának 3 M Ft-os keret áll rendelkezésre, melyet 
elsősorban tömegsport és diáksport rendezvényekre hasznosítanak majd. Ezen kívül még a 
VSI költségvetésén keresztül további 200 M Ft áll rendelkezésre sport támogatásra, pl. a 
Stadion, Uszoda, Sportcsarnok működésére. A sportra fordítandó összeg a költségvetés 4 %-át 
teszi ki, amely bizonyítja, hogy mennyire fontos a városban a sportélet. A kultúrát 160 M Ft-
tal tudja az önkormányzat támogatni, ebben fontos szerepet kapott  az ÓMI, a Könyvtár, a 
Múzeum, a Civil Ház és a peremkerületi kultúrházak. Ha Ózd akar lenni a digitalizációs 
központ, a kulturális örökség védelmének logisztikai fővárosa, akkor a kultúrára fordítandó 
támogatás nagyon fontos. A költségvetés tartalék keretet is tartalmaz, ami a pályázatok 
fedezetét szolgálja, a menetközben felmerülő költségeket tudja biztosítani. Az általános 
tartalék ebben az évben 35 MFt, melyből 20 M Ft zárolva lett. A képviselői keret 
összességében 8 M Ft, amely kevesebb, mint tavaly, de azért van az általános keret, hogy ezt 
korrigálja. Más hasonló nagyságú városban a civil szervezetek és egyesületek támogatása 
nemcsak önkormányzati forrásból valósul meg, jó szponzorhálózat áll mögöttük. Ózdon ez 
sajnos korlátozott, ezért 6 M Ft-ot különítettek el erre a célra. Összességében megállapítja, 
hogy működőképes, jó költségvetést készítettek, amely a 2013-as év gazdálkodását biztosítani 
tudja.  
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét a 
költségvetéssel kapcsolatban.  
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete az előző évekhez képest 
alapvetően megváltozott jogszabályi feltételek és jelentősen átalakított központi költségvetési 
támogatási rendszer alapján került összeállításra. 
A változások már a 2013. évi költségvetési koncepcióban is ismertetésre kerültek és ennek 
megfelelően került sor a 2013. évi tervezési feladatok és prioritások meghatározására.   
A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megfelelően tükrözi a koncepcióban 
megfogalmazott célkitűzéseket. 
A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megítéléséhez szükséges felidézni az 
önkormányzat költségvetésére és gazdálkodására vonatkozó néhány fontosabb jogszabályi 
előírást.  
Így: 
- A költségvetési rendeletben működési  hiány nem tervezhető. 
-  A működés finanszírozására a kormány hozzájárulása nélkül csak likvid - éven belül 

visszafizetésre kerülő – hitel vehető igénybe. 
- 10 Mft-ot meghaladó fejlesztési célú hitel csak a kormány hozzájárulásával vehető 

igénybe. 
- Az önkormányzat feladatainak ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más 

gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint a központi költségvetési 
támogatásból kell biztosítani. 

-  A költségvetésből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, 
valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat. 

 
Az előterjesztett rendelet-tervezet értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az 
önkormányzati feladatellátás és a központi finanszírozási rendszer átalakítása, valamint 
gépjárműadó megosztása következtében az önkormányzat központi forrásból származó 
bevétele az előző évhez képest összességében 1.357.019 Eft-tal csökkent. 
A költségvetési szervek intézményi működési bevételeit reálisnak tartják. 
Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül az iparűzési adóbevétel és az 
építményadó bevétel tervezett mértékének teljesíthetőségénél számolni kell azzal a 
kockázattal, hogy a tervezett bevétel pénzügyileg nem teljesül, így év közben kell majd a 
működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedéseket meghozni.  (Ezt a kockázatot kívánja mérsékelni a későbbiekben tárgyalásra 
kerülő, a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekben meghatározott kiadási 
előirányzatok átmeneti zárolása.) 
A rendelet-tervezet kiadási előirányzatai, a jelenleg ismert feltételek alapján biztosítják az 
önkormányzat fenntartásával működő, kötelező feladatokat ellátó költségvetési szervek 
takarékos működését, valamint az önként vállalt - a lakosság által igényelt - nem kötelező 
feladatok finanszírozását. 
A 2013. évi költségvetés tervezet felhalmozási kiadásai a rendelkezésre álló felhalmozási 
források függvényében, megfelelő szinten biztosítják mindazokat a legszükségesebb 
forrásigényeket, melyek a folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekhez szükségesek. 
A fentieket és a 2013. évi költségvetés indokolásában megfogalmazottakat figyelembe véve a 
2013. évi költségvetést 5.138.276 Eft bevételi és kiadási előirányzattal a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja.  
A költségvetési rendeletet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülésen tárgyalta a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal, és a PGB öt igen  és egy nem szavazattal, a LEB 
hat igen szavazattal,egy tartózkodás mellett javasolja elfogadásra.  
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Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, elmondja a bizottság 
megtárgyalta a város költségvetését és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a legfontosabb 
szakterületeket illetően polgármester úr ismertette a változásokat. Üdvözli az ülésen megjelent 
iskolák, óvodák, intézmények vezetőit. Az alapfokú oktatás átszervezése után elmondható, 
hogy 2013-ban zavartalanul  működnek, illetve fognak működni  az óvodák, iskolák, ezt a 
költségvetés biztosítani tudja. Változatlan színvonalon fog működni az Olvasó, Könyvtár, 
Múzeum is. Fontosnak tartja, hogy megmarad az egyházak, a civil szervezetek támogatása, a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása. 2013-ban sikerült olyan költségvetést összeállítani, amely 
hiánymentes gazdálkodást biztosít, mégis jut a nem kötelező, önként vállalt feladatokra is. 
Felhívja a figyelmet a támogatási kérelmek  tervezésére, a kérést időben kell benyújtani, hisz 
csak a Képviselő-testület hagyhat jóvá támogatást. Sporttal kapcsolatos támogatás nem 
változott, tanuszoda működésére 90 M Ft-ot, a Stadion, Sportcsarnok működésére 60 MFt-ot 
biztosítanak a VSI költségvetésében. A pályázati úton történő támogatásra 25 M Ft-ot 
különítettek el, de csak akkor tudnak pályázatot befogadni, ha az előző támogatásokkal 
elszámolt a szervezet. A pályázatok előkészítésére elkülönített 20 M Ft is nagy jelentőségű, 
hisz sok sport, kulturális jellegű pályázat van, és fontos hogy az önerő rendelkezésre álljon. 
Kiemeli azt a 8,5 M Ft-os keretet, amit a játszóterek karbantartására különítettek el. 
Megköszöni az intézményeknek a költségvetés előkészítésében való konstruktív 
együttműködését. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendeletet. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság négy 
igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a költségvetést.  
 
Kisgergely András képviselő elmondja, nem azért fog tartózkodni a költségvetés 
szavazásánál, mert a költségvetés elkészítésével van problémája, hanem azért, mert a 
jogszabály változások, strukturális átszervezések, pénzelvonások tovább szűkítik az 
önkormányzatok mozgásterét. Véleménye szerint illik a költségvetés tervezetére az a 
közmondás, hogy aki időt nyer, életet nyer, hisz a törvény által előírt hiánymentességet csak a 
tavalyi pénztartalékok felélésével lehet  biztosítani, miközben minden területre kevesebb jut, 
és jelentős összeg kerül zárolásra. A zárolást jónak tartja, mert sok a bizonytalanság a 
bevételek terén, így időben fel tudnak készülni az esetleges kiesésre.  A központi 
átszervezések egyenlege sem pozitív, 100 M Ft-os nagyságrendű elvonást jelent ez a 
városnak. A rendészeti kerettel kapcsolatban is csökkentésre számíthatnak, a tavalyi 4 M Ft 
helyett 3 M Ft lesz, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság által juttatott támogatás 
összege 3 MFt-ra csökken. Hangsúlyozza, a megszorítások egyenesen következnek a központi 
jogszabály változásokból, de a város 2013. évi költségvetése biztosítani fogja a 
működőképességet.   
 
Boda István képviselő a 2013. évi költségvetés vitájában messzebbről kíván indulni, hisz 
véleménye szerint ez a költségvetés egy hosszabb ideje tartó gazdaság- és állampolitika 
következménye. Az önkormányzatisággal kapcsolatban megjegyzi, áldozatul esett az állam 
kiépítésének. Az önkormányzatok helyébe az állami hivatalok léptek, amelyek a helyi 
társadalom kontrollja nélkül működnek, akiknek az a fontos, hogy maradéktalanul 
végrehajtsák a központi akaratot. Az ügyeket minél messzebbre vitték azoktól, akikre 
vonatkozik. Az önkormányzati rendszer  felszámolása csendesen, az önkormányzati 
érdekvédelmi szervezetek hallgatása, esetenként támogatása, a lakosság érdektelensége, a 
polgármester-országgyűlési képviselők közreműködése, az intézményekben dolgozók 



 11 

szimpátiája mellett zajlott le. Sajnálatosan állapítja meg, hogy az önkormányzatok döntési 
lehetőségei a gyakorlatban megszűntek, nemcsak az intézmények államosítása miatt, hanem 
azért is, mivel bevételeik radikálisan csökkentek az előző évekhez képest, a hitelfelvételi 
lehetőségük pedig megszűnt.  A központi költségvetés helyzetével kapcsolatban elmondja, 
400 Mrd Ft tartalék van a költségvetésben, de emellett érdemes megnézni az esetleg 
visszafizetendő adókat és elmaradó bevételeket.  Ilyenek pl. Telekom adó 200 Mrt Ft, Telefon 
adó 100 Mrd Ft, Kiskereskedelmi adó 100 Mrd Ft, EU útdíj kiesés 75 Mrd Ft,  Online 
pénztárgépek bekötése 95 Mrd Ft, átvállalt minimálbér emelés 10 Mrd Ft, rezsicsökkentés 
eddigi hatása 30 Mrd Ft.  Nem bíztató az sem, hogy a KSH jelentése szerint 2012-ben -1,7 %-
kal csökkent a GDP.  Rátérve az ózdi önkormányzat költségvetésére elmondja, hogy az előző 
két év költségvetése sokat tett a költségvetési egyensúly helyreállításáért és ezt a munkát a 
lehető legkisebb veszteséggel igyekezett elvégezni. A ciklus utolsó két évének ilyen irányú 
munkáját lehetetlenné tette a törvényi változás. A kormány az átvett feladatokhoz a 
szükségeshez képest lényegesen több forrást vont el. A város támogatása 1.357.019  E Ft-tal 
csökkent, és a törvényi változások hiány nélküli költségvetés összeállítására köteleznek. Ilyen 
körülmények között költségvetést készíteni nehéz, a kisebb önkormányzatok nem is tudják 
megvalósítani. Az ózdi önkormányzat munkáját jelentősen segítette a 484.902  EFt 
pénzmaradvány. A bevétel oldalon az előterjesztés indoklásában is érzett bizonytalanságot, 
ezt jelzi az is, hogy a költségvetési intézkedési tervben 96,5 M Ft-ot szeptemberig zároltak.  
Véleménye szerint 180-200 M Ft-tal magasabbra lett tervezve a helyi adó, mint ami a realitás. 
A 2013-as költségvetés a kötelezőn felül igyekszik csökkentett mértékben ugyan, de 
finanszírozni a nem kötelező feladatokat is. Összességében megállapítható, hogy kevés a 
felújítás, pl. az út és járda felújításra nagyobb ütemben már két éve nem került sor. Reméli, 
2013-ban írnak ki ilyen célú pályázatokat. Az önkormányzati beruházások közül pozitív 
dolognak értékeli, hogy indul a svájci vízberuházás, a Nemzetőr Úti Óvoda felújítása, a Béke-
telep és az Újváros-tér fejlesztése is örvendetes. A Manda programmal kapcsolatban 
tájékoztatást kért a bizottsági ülésen, melyet napirend előtt a polgármester úr ismertetett.  
Megemlíti, hogy a költségvetésben 161 M Ft tartalék van beállítva különböző címen, ebből 
kétségkívül a lakóterületi, pályázati és felhalmozási tartalék felhasználást nyer. Rendelkezésre 
áll még a polgármesteri keret és az egyéb keret, amit véleménye szerint könnyen felemészthet 
az ózdi közlekedés második félévi intézkedése. Összefoglalva elmondja, a törvény által 
végrehajtott szerkezeti átalakítások megnehezítették a pénzügyi tervezést, és az új helyzetben 
nehezek a pénzügyi összehasonlítások. A költségvetés a lehetőségek között igyekszik az 
egyes területek gondjaira választ adni. Véleménye szerint amennyiben a pénzügyi folyamatok 
nem az elvártak szerint alakulnak 2013. végén, 2014. elején komoly pénzügyi feszültségek 
várhatók. 
 
Dr. Mészáros Miklós képviselő elmondja, 22 év képviselői háttérrel rendelkezve sok 
költségvetési tárgyaláson vett részt. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben megalkotott 
költségvetés maximálisan elfogadható. A város él, talpon marad, az összes feladatát teljesíteni 
tudja. Kevés magyar város mondhatja el, hogy kötelező és nem kötelező feladatait teljesíteni 
tudja, ezért javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Fürjes Pál előterjesztő megköszöni a bizottságok munkáját, az elhangzott véleményeket. Az 
önkormányzatiság sérülését másképp látja, mint ahogy azt Boda István képviselő. Véleménye 
szerint a strukturális változás pont azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzatok arra 
koncentráljanak, ami lényeges a működésükhöz. Az állami funkciókat leválasztották, pl. az 
oktatás területén az általános, az oktatás minőségét javító központi irányító szerepet 
megteremtették. Az iparűzési adó bevétellel kapcsolatban elmondja, egyeztettek a városban 
található három legnagyobb adófizető céggel, közülük kettő további fejlesztéseket irányzott 
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elő, úgy gondolja nem lesz szükség arra, hogy a tavalyi év túlfizetését korrigálják 
szeptemberben. A felújítás, fejlesztés hiánya valóban kitűnik a költségvetésből, itt is az 
óvatosság a fő szempont, a tartalékra, a pályázati kiírásokra kell koncentrálni. Egyetért Dr. 
Mészáros Miklós képviselővel, aki hozzászólásában kiemelte, hogy a körülmények 
tekintetében sikeres költségvetést tudtak alkotni. A költségvetés keretet ad a gazdálkodáshoz, 
lehetőséget és korlátot szab, a végrehajtási szakaszában irányt mutat.  Kér minden jelenlévőt 
arra, hogy éljen a lehetőséggel és a maga területén a racionálisabb gazdálkodással, 
takarékossággal segítse a következő évek munkáját.  
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet: 
 
 

Ózd Város  Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013. (II. 22.)  önkormányzati  rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
 
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 7/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet II.3.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. 
melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság, a 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Egészségügyi és Szociális Bizottság és a 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:   
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 
 

2. § 
 
 (1) Az önkormányzat az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.  
 
 (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az 
Ózd Városi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok 
alkotnak. 
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2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 

 
3. § 

 
(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi  

 
a)  költségvetési bevételeinek főösszegét                    4.643.406 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak főösszegét                      5.106.220 E Ft-ban 
c) összes hiányát                                                            484.902 E Ft-ban 
 

állapítja meg. 
 

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 484.902 E Ft-os hiányából 
 

a) a működési hiány összege:                                       327.227 E Ft 
b) a felhalmozási hiány összege:                                  157.675 E Ft 

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

 
a) belső finanszírozás keretében 

- előző évi szabad pénzmaradványból                      327.227 E Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt  
          

a) belső finanszírozás keretében  
- előző évi szabad pénzmaradványából                    157.675 E Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
A pénzmaradvány a 2013. évi működési és felhalmozási kiadásokat finanszírozza. 

      
(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési 

intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti 
bontásban. 
A bevételi források címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 

 
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési 

intézmények kiadásait  és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt 
előirányzatonként. 

 
(7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2013. évi költségvetési kiadásainak 

előirányzata 2.751.717 E Ft, melyből 
a) az általános tartalék összege                           35.000 E Ft, 
b) a lakóterületi céltartalék összege             
     működési célra                                        10.000 E Ft, 
c) az egyéb célokra képzett tartalék összege        33.000 E Ft, 
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d) a pályázati céltartalék összege                       40.000 E Ft 
e) a felhalmozási bevételekből képzett 
    tartalék összege               43.504 E Ft 
 

(8) A költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be. 
 
(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 

részére jóváhagyott támogatás összege 2.039.464 E Ft, címenkénti részletezését a 6. 
melléklet tartalmazza. 

 
(10) A felújítási kiadások előirányzata 91.464 E Ft, a beruházási kiadások előirányzata 

99.705 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek 
tartalmazzák. 

 
(11) A Gazdasági Ellátó Központ önállóan működő költségvetési szervei bevételi 

előirányzatait a 3/a. melléklet, a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 
valamint az éves létszámkeretét a 4/a. melléklet, az irányító szerv által jóváhagyott 
támogatásaik összegét a 6/a. melléklet tartalmazza. 

 
(12) Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal önállóan működő költségvetési szervei bevételi 

előirányzatait a 3/b. melléklet, az irányító szerv által jóváhagyott támogatásaik összegét a 
6/b. melléklet tartalmazza.  

 
(13) A költségvetési szervek 2013. évi létszámkeretét a 4/b. melléklet tartalmazza. 
  
(14) Az Önkormányzat 2013. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. 

melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. 
 
(15) Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 

11. melléklet tartalmazza. 
 
(16)  Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. 

melléklet tartalmazza. 
 
(17) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási tervét a  13. melléklet  

tartalmazza. 
 
(18) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze. 
 
(19) Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. 

évi bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza. 
 
(20) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási 

feladatok szerinti megbontását a 16. melléklet tartalmazza. 
 

3. Az előirányzatok felhasználása 
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4. § 
 

(1) A civil szervezetek és egyházak támogatására előirányzott 6.000 E Ft keretösszeg (4. 
melléklet 5. cím 2. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználására - a civil kapcsolatok 
tanácsnokának javaslata alapján - a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság, az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság együttesen köteles a Képviselő-testületnek javaslatot tenni. 

 
(2) A 35.000 E Ft  általános tartalék  (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat a) 

pont) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A 
lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat b) pont) 
10.000 E Ft-os  előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi 
képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja. 

 
(3) Egyéb célokra képzett tartalékok (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat c) 

pont) felhasználásáról  – az igényeknek megfelelően – a Képviselő-testület dönt. 
 

(4)A 40.000 E Ft pályázati céltartalék (4.  melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat 
d) pontja) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos 
kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján. 

 
(5) Felhalmozási bevételekből képzett tartalék (4.  melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt 

előirányzat e) pontja) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére biztosított 40.000 E 

Ft előirányzat (4. melléklet 5. cím, 5. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználását – a 
tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság együttes hatáskörébe utalja.  

 
(7) A közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 3.000 E Ft keret (4.  

melléklet 5. cím. 8. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználására vonatkozó javaslatot 
az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti  Bizottság köteles a Képviselő-testület elé 
terjeszteni.  

 
(8) A kulturális célokra előirányzott 1.000 E Ft előirányzat felhasználására (4. melléklet 5. 

cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles a 
Képviselő-testületnek javaslatot tenni.  

 
(9) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokra előirányzott 7.000 E Ft, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására 
előirányzott 3.000 E Ft keret (4. melléklet 5. cím 9.alcím 3. kiemelt előirányzat) 
felhasználására vonatkozó javaslatot – a városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért 
felelős tanácsnok javaslata alapján - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttesen köteles  a Képviselő-testület 
elé terjeszteni. 

 
(10) A sportszervezetek támogatására és a sporttartalék keretre előirányzott 27.000 E Ft 

előirányzat (4. melléklet 5. cím 10. alcím 4. kiemelt előirányzat) tételes 
felhasználására az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles javaslatot tenni és a 
Képviselő-testület elé terjeszteni. 
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(11) A 2013. évi költségvetésben az út- és járdafelújításokra, pályázatokra előirányzott 

28.000 E Ft (7. melléklet) felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata 
alapján a Képviselő-testület dönt. 

 
(12)  A Képviselő-testület a nem lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott 4.127 E Ft, 

valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott      7.722 E Ft keretösszegek 
felosztását (7. melléklet) – az üzemeltetést ellátó szervezet javaslata alapján – a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
együttes  hatáskörébe utalja. 

 
(13) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 15.000 E Ft 

felhasználását - a peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok javaslata alapján - (8.  
melléklet) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
5. § 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának alapját 
képező legalacsonyabb temetkezési díjat 129.470 Ft-ban állapítja meg.  
 

6. § 
 
(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,  
b) alkalmanként 5000 E Ft értékhatárig 

ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, 
bb) valamint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai 

közötti átcsoportosításra. 
 

(2)A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó 
többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester 
egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó 
többletbevétel az Önkormányzat bevételét képezi. Az előirányzat módosítására – 
Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján 
kerül sor. 

 
(3) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási 

igénnyel sem 2013. évben, sem az azt követő években nem járhat. 
 
(4) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak 

a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 

(5)Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési 
többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel. 

 
(6) A Polgármesteri Hivatalnál teljesítményösztönzéssel és célfeladat ellátással kapcsolatos 
kiadások fedezetére az előző évi mértéket meg nem haladó összeg tervezhető. 
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(7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, 

egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti 
– írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem 
lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél. 

 
(8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező 

feladatokat.  
 

7. § 
 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges 
mérték szerinti teljesítésére. 

 
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton 

belül kötelesek gazdálkodni. 
 
 (3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a 

rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja: 
a) A költségvetési szervek a tárgyhót megelőző utolsó munkanapon és a tárgyhó második 

hetének utolsó munkanapján pénzigénylést nyújtanak be a Pénzügyi Osztályra. 
b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:  

ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét, 
bb)   a várható saját intézményi bevételeket, 
bc)  a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit. 

 
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó 

pénzellátásáról a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik. 
 

8.§ 
 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az esedékességet követő 30 
napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályának Vezetőjét. 

 
9. § 

 
(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 

történő gazdálkodással összefüggő – 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba 
adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek 
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, 
valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés 
létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az Önkormányzat nevében 
szerződést kötő személy gondoskodik. 
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(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések 
értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell 
számítani. 

 
      10. §  
 
(1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések 

elengedését az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az 
intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani. 

 
(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését 

megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői évente október 30-ig 
kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 

 
11.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a képviselő-
testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a 
következők szerint határozza meg: 

 

a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet, 
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve a 12. melléklet, 
c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet,  
d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet 
 
szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni. 

 
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-

testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni:  

 
a) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a stabilitási törvény szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 
b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal 

és szerkezetben, 
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

12. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Dr. Almási Csaba              Fürjes Pál  
           jegyző             polgármester 
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2.) napirend 
Javaslat a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

 
 

Fürjes Pál előterjesztő az intézkedési terv néhány fontos elemére hívja fel a figyelmet. Az első 
pont tartalmazza a 96,5 M Ft zárolás tételes, költségsoronkénti felsorolását. Irányelvként szerepel az 
intézkedési tervben, hogy az intézmények területén tovább kell folytatni a működés elemzését, az 
átszervezéseket, a takarékoskodást. Az eddigi intézkedések 825 M Ft-os megtakarítást hoztak két év 
alatt, ezt a munkát tovább kell folytatni. Minden beruházást, fejlesztést meg kell előznie a költségek 
elemzésének, azért hogy az fenntartható legyen, és ne okozzon plusz terhet a költségvetésnek. 
Fontos szempontként kell figyelembe venni, hogy a fejlesztés eredményének a 
költségcsökkentésben, illetve a munkahelyteremtésben van-e szerepe. A pályázati lehetőségek 
közül is ezeket kell előterébe helyezni. Kiemeli a pontos elszámolás fontosságát. Minden területen 
érvényes az, hogy szükség van a pontos, számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásra. Civil 
vagy sport szervezet a rendelkezésre álló keretből csak úgy pályázhat, csak úgy juthat forráshoz, ha 
a korábbi években kapott támogatással a szerződés szerint pontosan elszámol. Az intézmények 
vonatkozásában követelmény, hogy a tárgyhóról az azt követő hónap 15-ig az elszámolást a 
Pénzügyi Osztályra elküldjék. Az időbeni tervezhetőség érdekében szükség van arra, hogy az előírt 
gazdálkodást naprakészen tudják figyelni. Az önkormányzat vagyongazdálkodását is felül kell 
vizsgálni, hogy az kiadási és bevételi oldalon mivel tud javítani a költségvetésen.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiemeli, lehetőség van a támogatási 
szerződések tartalmának változtatására, amennyiben egy szervezetnél a szerződésben  leírtakhoz 
képest változás történt, írásban kezdeményezhetik a szerződés módosítását. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az 
előterjesztést, és azt mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, minden évben vitára 
adott okot az intézkedési terv azon pontja, amely  a végrehajtásért felelősök jutalmával foglalkozott. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy ez az intézkedési terv semmiféle céljutalmat nem tartalmaz. A nehéz 
gazdasági helyzetben jogos elvárás, hogy a tisztségviselők a lehető legjobb tudásuk szerint 
végezzék munkájukat. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke kiemeli annak fontosságát, hogy 
csak olyan pályázatot, beruházást lehet támogatni, ami további kiadást nem okoz, hanem energia 
megtakarítást, és új munkahelyet eredményez. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt 
elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Kisgergely András képviselő az önkormányzat vagyonának a kezelésével kapcsolatban  egyetért a 
minél nagyobb bérbeadással, az értékesítéssel azonban óvatosan kell bánni. Az ózdi ingatlanárak 
színvonala nagyon kicsi, túl nagy összeget nem lehet várni az eladástól, inkább a bérbevétel 
irányába kell elmenni. A beruházásoknál a fenntarthatóság és megtérülés nagyon fontos, de a 
legfontosabbnak tartja, hogy új munkahelyeket kell teremteni a városban. Olyan beruházások 
megvalósítására kell pályázni, amelyek munkahelyteremtéssel járnak. A város szépítése is fontos 
feladat, de ez a tevékenység nem teremt új munkahelyeket. Meg kell teremteni a feltételeit annak, 
hogy új munkahelyeket hozzanak a városba. Személy szerint ő minden évben elmondta, hogy nem 
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ért egyet a jutalmak kérdésével, most úgy tartja igazságosnak, hogy azt is elmondja, azért fogja 
támogatni az előterjesztést, mert nem szerepel benne jutalmazás.  
 
Vitális István, mint az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke hangsúlyozza, szó sincs 
a bérlakások tömeges értékesítéséről. Eddig is számtalan kérvény érkezett különböző ingatlanok 
megvásárlására, de ezen eladások nem kerültek elfogadásra. Ahol stabil bérlővel rendelkeznek az 
önkormányzatnak nem áll szándékában eladni a bérleményeket.  Egyetért Kisgergely András 
képviselővel abban, hogy a bérbeadás sokkal előnyösebb, mint az eladás. Abban az esetben célszerű 
az eladást megfontolni, amikor pl. 20-30 lakásos társasházban minimális tulajdoni részaránnyal 
rendelkezik az önkormányzat, ilyenkor a vegyes tulajdon esetében előnyösebb a reális áron való 
eladás, vagy olyan területen álló üresen ingatlanok esetében, ahol nem tudnak bérlőt szerezni. 
 
Fürjes Pál polgármester az alpolgármester nevében is szólva hangsúlyozza, a ciklus elején esküt 
tettek arra, hogy a városért kívánnak cselekedni, élni, álmodni, ennek az esküjüknek továbbra is 
maradéktalanul eleget kívánnak tenni.  
 
Márton Ferenc képviselő pozitívumként nyugtázza, hogy az intézkedési tervben nincs elkülönítve 
keret a vezetői jutalmazásra. A tavalyi évben azonban 1 M Ft-os nagyságrendű jutalom került 
megszavazásra, a médiából értesülni lehetett arról, hogy a FIDESZ országos szinten kérte, a tavaly 
évben kiosztott jutalmakat fizessék vissza. Kérdése, Ózdon visszafizették-e a jutalmakat? 
 
Fürjes Pál polgármester elmondja, nem volt szükség arra, hogy a központi irányelv kérdésével 
foglalkozzanak, a városban jutalom kérdésének visszafizetéséről nem volt szó, év végi és különböző 
forrásból való jutalmazás nem volt.  
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2013.(II.21.) határozata 

a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre elfogadott költségvetés eredményes 
végrehajtása, a kötelező feladatok finanszírozhatósága érdekében az alábbi feladatokat és 
intézkedéseket határozza meg:  
 
1.) A költségvetés helyi adóbevételei teljesíthetőségével összefüggő, a kiadások 

finanszírozhatóságát jelentő kockázatok mérséklése érdekében a Képviselő-testület Ózd Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott alábbi kiadási előirányzatokat 
átmenetileg  zárolja: 

a.) Óvodák működtetési kiadásaiból                       15.000 Eft 
b.) Iskolák működtetési kiadásaiból              5.000 Eft 
c.) Iskolai, óvodai konyhák működtetési kiadásaiból                   10.000 Eft 
d.) A Gazdasági Ellátó Központ dologi kiadásaiból                          2.000 Eft 
e.) Az Ózdi Művelődési Intézmények dologi kiadásaiból            4.000 Eft 
f.) Város-és Sportlétesítmény - Üzemeltető intézmény 

kiadási előirányzataiból               15.000 Eft 
g.) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból            10.000 Eft 
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h.) Pályázat előkészítési kiadásaiból                5.000 Eft 
i.) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartás 

rendezésére, földhivatali szolgáltatási díjak fedezetére 
 szolgáló kiadási előirányzatból               2.000 Eft 

j.) MaNDA projekt kiadási előirányzatából                         3.000 Eft 
k.) Karácsonyi díszkivilágítás kiadási előirányzatából               500 Eft 
l.) Környezetvédelmi Intézkedési Terv kiadásaiból                        1.000 Eft 
m.) Előre nem látható feladatok fedezetére szolgáló 

tartalékból (Polgármesteri hatáskörű)              20.000 Eft 
n.) Lakóterületi céltartalékokból (200 Eft/körzet)              2.000 Eft 
o.) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működési 

támogatásából                  1.500 Eft 
 
 

p.) Sport tartalék keret kiadási előirányzatából                                     500 Eft 
   Zárolások összesen:              96.500 Eft 
 

A zárolás fenntartására, ill. feloldására vonatkozóan a 2012. évről benyújtott iparűzési 
adóbevallások alapján számított várható iparűzési adóbevételek figyelembevételével, a 2013. 
évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kell határozni. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
2.) A 2013. évi költségvetés várható finanszírozási problémáinak csökkentése érdekében a 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklete szerinti, a 
helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló tartalék igénybevételére – a 
pályázati feltételek pontos ismeretének függvényében – pályázatot kell benyújtani. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen  
  

3.) A martinsalakos lakóingatlanok vásárlására és elbontására forráshiány miatt kötelezettséget csak 
abban az esetben lehet vállalni, ha az ingatlan tehermentes és a ráfordítások a tárgyévben 
garantáltan megtérülnek.  

 
Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidő: 2013. december 31. 

 
4.) Ismételten át kell tekinteni  a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kötelező és nem 

kötelező feladatellátását és a tartós és biztonságos finanszírozhatóság érdekében  javaslatot kell 
kidolgozni a további feladat ellátási és szervezeti  racionalizálásokra. 

 
  Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
  Határidő: 2013. május 31. 

 
5.) A rendkívül alacsony felhalmozási bevételi források növelése érdekében javaslatot kell 

kidolgozni az önkormányzat közvetlen, ill. közvetett tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb 
vagyoni elemek hatékonyabb hasznosítására ill. értékesítésére. 
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Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
Határidő: 2013. szeptember 30.   

 
6.) A pályázati forrásból megvalósításra kerülő fejlesztések kifizetéseit úgy kell ütemezni, hogy arra 

a jóváhagyott önerő és kapott előleg biztonsággal fedezetet nyújtson. Ennek érdekében a 
fejlesztés megkezdése előtt a rendelkezésre álló források figyelembevételével bevételi-kiadási 
tervet kell készíteni. Az erre vonatkozó előírást a megbízási szerződésekben minden esetben 
rögzíteni kell. 

 
 Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 
7.) A fejlesztések projektmenedzserei a források rendelkezésre állása, a számviteli törvény előírásai 

szerinti elszámolás, az aktiválások vagyonkataszterben történő pontos nyilvántartása érdekében 
kötelesek a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Beruházási és Műszaki 
csoportjával folyamatosan egyeztetni. 

 
Felelős: Projektmenedzserek 
Határidő: értelemszerűen 

 
8.) A pályázatok révén megvalósításra kerülő felújítások és új tárgyi eszközt létrehozó beruházások 

megkezdése előtt minden esetben kockázat elemezést kell végezni arra vonatkozóan, hogy a 
felújítással és beruházással létrehozott tárgyi eszköz fenntartása, üzemeltetése milyen rövid 
távú és tartós pénzügyi kiadásokat fog jelenteni az önkormányzat számára és az milyen 
forrásból lesz tartósan finanszírozható. 

 
 Felelős: a pályázat, felújítás, beruházás kezdeményezője 
   Határidő: folyamatos 
 
9.) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott beruházási- és felújítási  feladatokat csak az 

arra felhatalmazott kötelezettségvállaló intézkedése alapján lehet elvégezni, az ettől eltérő 
intézkedések eredményeként beérkezett számla nem teljesíthető. 

 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Határidő: 2013. december 31. 

 
10.) A beruházásokra és felújításokra 2013-ban kiírásra kerülő pályázatoknál elsősorban a kötelező 

feladatellátás feltételeit javító, valamint az intézmények  energia és egyéb kiadás megtakarítást 
eredményező fejlesztéseit kell előtérbe helyezni. A szükséges kockázatelemzést ebben az 
esetben is el kell készíteni. 

 
  Felelős:  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

Határidő: folyamatos, ill. 2013. december 31. 
 
 
11.) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat csak a támogatási szerződések megkötését 

követően lehet teljesíteni. A támogatási szerződésben a juttatott összegre vonatkozóan szigorú 
számadási kötelezettséget kell előírni.  
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 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
 Határidő: döntést követő 30. nap 
 
12.)  Államháztartáson kívüli szervezet részére támogatás mindaddig nem folyósítható, míg a 

szervezet a törvényi bevallási kötelezettségének és a korábban kapott támogatási szerződés 
szerinti elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, ill. az önkormányzat, vagy 
költségvetési szervei felé tartozással rendelkezik. A tartozásmentességre való igazolást az 
újabb támogatási szerződés megkötését megelőzően kell a Pénzügyi Osztályra benyújtani. 

 
 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
 Határidő: folyamatos 
 
13.)  A költségvetésben a képviselők részére, lakóterületi céltartalékként jóváhagyott kiadási 

előirányzatok felhasználása során Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd 
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 22.) önkormányzati 
rendelete  4.§. 2. bek. szerint kell eljárni. 

 
   Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
   Határidő: 2013. december 31. 
 
14.) A 15.) pontban meghatározott képviselői keretek felhasználásáról és a még rendelkezésre álló 

forrásról szeptember 30-ig tájékoztatni kell a képviselőket. 
 
     Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
     Határidő:2013. szeptember 30. 
 
15.) A Polgármesteri hatáskörbe utalt, az előre nem látható feladatok fedezetére szolgáló 

tartalékkeret felhasználásáról az ülésszakok közötti legfontosabb eseményekről készült 
tájékoztatóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 
 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
 Határidő: értelemszerűen  
 
16.)  Ingatlanok értékesítése esetén az eladási árat úgy kell megállapítani, hogy az tartalmazza a 

felmerült járulékos költségek (értékbecslés, telekalakítás, stb.) megtérülését is. 
   
  Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
  Határidő: Értelemszerű  
 
17.) A település rendezettebbé tétele, városképi megjelenésének javítása, a város tisztasága 

érdekében az eddigieknél is szigorúbban kell élni a bírságolás eszközeivel. A Közterület-
felügyelet munkavégzésében kapjon  nagyobb súlyt az illegális szemetelőkkel, a város 
közterülete rendjének megszegésével  kapcsolatos szankcionálás.  

 
   Felelős:   Hatósági Osztályvezető, 
        Közterület-felügyelet Vezetője 
    Határidő: 2013. december 31.  
 
18.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében az önállóan működő költségvetési 

szervek az önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési szervek útján a pénzforgalmi 
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jelentésüket, és a tényleges állományi létszám adataikat a tárgyhót követő hónap 15-éig a 
Pénzügyi Osztályra kötelesek megküldeni. 

 
 Felelős: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: tárgyhónapot követő hó 15. napja 
 
19.) A költségvetési szervek által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát 

tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül  a Pénzügyi Osztályra meg kell küldeni. 
 

   Felelős: Költségvetési szervek vezetői 
        Határidő: 2013. december 31.  
 
20.)  A fenntartási, felújítási és egyéb járulékos költségek csökkentése érdekében át kell tekinteni az 

Önkormányzat bérlakás állományát (jellemző lakásigény, állapot, bevétel-kiadás aránya, stb.) 
és javaslatot kell készíteni a szükséges változtatásokra, értékesítésekre. 

 
 Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője 
       Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 Határidő:2013. szeptember 30.  
 

-.-.- 
 
Márton Ferenc képviselő kiment az ülésteremből. 
 

3.) napirend 
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására 
 
Fürjes Pál előterjesztő rövid magyarázatként felolvassa a magyarázó szöveg 2. pontjában 
foglaltakat: „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 
meg az adott évi saját bevételek 50 %-át.” A határozati javaslatban ennek a számításnak az alapját 
szolgáló bevételeknek a lajstroma található. Így az ez évi 1.325.092 e Ft összegű saját bevételek 
50%-a kb. 662 M Ft, amely keretet szab a következő évek költségvetésének tervezésénél is. Ezt 
azonban minden évben meg kell tenni, mert az új törvények értelmében ez az érvényes szabály. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, a már többször említett 
stabilitási törvény következtében szükséges az előterjesztést tárgyalni. Ezen kötelezettségek is az 
önkormányzat eladósodását, illetve további eladósodását hivatott elkerülni. Az anyag erről ad 
pontos tájékoztatást és szab korlátot. Látszik azonban az is, hogy az önkormányzat maximálisan 
megfelel a feltételeknek, hiszen a határozati javaslatban található következő három éves 
ütemtervben jóval alacsonyabbak a törlesztések, mint az a korlát, amelyet a saját árbevételek 
megszabnak. Itt már figyelembe lett véve az 50%-os adósság konszolidáció, amiről jelenleg még 
tárgyalások folynak, de előreláthatólag február 28-án megszületik a döntés. A bizottság mindezek 
figyelembevételével tárgyalta meg az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.   
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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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  
20/2013.(II.21.) határozata 

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek jóváhagyásáról 

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

1. A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek előirányzatát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:  

 
- helyi adóból származó bevételek     1.130.000 Eft 
- adópótlékok, bírság            10.000 Eft 
- talajterhelési díj              1.500 Eft 
- helyszíni és szabálysértési bírságok           3.500 Eft 
- bérleti, földhasználati díjak           17.573 Eft 
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             52.161 Eft 
- önkormányzati lakások törlesztő részletei                  1.040 Eft 
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel             11.850 Eft 
- vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel        87.500 Eft 
- támogatási kölcsönök visszatérülése            9.968 Eft 
Saját bevételek összesen:      1.325.092 Eft 

 
2. A Képviselő-testület 2012. évben az alábbi, nem engedélyköteles, felhalmozási célú adósság 

keletkeztető ügyletekről döntött: 
 

a) Szennyvízberuházás önerejének finanszírozását biztosító, MFB Zrt. 
refinanszírozású 510.800 Eft összegű hitelkeret, 

b) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, önerőalap támogatás megelőlegezésére 
szolgáló 175.300 Eft összegű hitelkeret. 

 
A hitelkeretekhez kapcsolódóan tőketörlesztési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs, 
mivel igénybevétel még nem történt. 

 
3.  A Képviselő-testület 2013. évre vonatkozóan adósság keletkeztető ügyletről nem döntött. 

 
4.  Az önkormányzat korábbi években kötött adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 

tőketörlesztési kötelezettségei, figyelembe véve az Önkormányzat részére, a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 73. §- a alapján 
megajánlott 50 %-os adósságkonszolidációt is az alábbiak: 
 

Megnevezés/év                                                              2013.         2014.     2015.   2016-tól         
Infrastruktúra fejlesztési MFB hitel (EFt)                    12.526  
Liszt F. Műv. Ház rekonstrukciója MFB hitel (EFt)    11.000 
Panellakások felújítására felvett hitel (EFt)                   4.633 
Kötvény tőketörlesztése 245 Ft/CHF árfolyamon (EFt)       0     45.723   182.893   182.893 

  Összesen:              28.159    45.723   182.893   182.893 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerű 

-.-.- 
 

Márton Ferenc képviselő visszaérkezik a helyiségbe. 
 

4.) napirend 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között  

2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő  
közszolgáltatási szerződés módosítására 

 
Fürjes Pál előterjesztő úgy gondolja, hogy néhány szóban célszerű lenne az előterjesztés múltját 
ismertetni. A tömegközlekedés közszolgáltatási szerződésének határideje 2012. december 31-én 
lejárt. Ez volt az a szerződés, amely az elmúlt években a helyi autóbusz közlekedés menetrendjét és 
működési feltételeit tartalmazta. Időközben  a Borsod Volán fenntartójának instrukciójában történt 
változások, illetve a kiírt pályázat és az ebből fakadó eredménytelenség ellenére is eldöntötték, 
hogy a városban a közlekedést - bár ez nem kötelező feladat, de a település szerkezete, a lakosság 
összetétele, valamint a kialakult hagyomány ezt követelte – fenntartsák. Ennek ismeretében 
lehetőségük volt a  lejárt szerződést két évre meghosszabbítani. Úgy döntöttek, hogy alaposabb, 
átgondoltabb, és az év elején világossá váló egyéb feltételek ismeretében vissza fognak térni egy 
újabb pályázattal, ezért  csak félévvel hosszabbították meg a közszolgáltatási szerződést. 
Hozzáteszi, nagy elégedetlenséget váltott ki a 28,4%-os futásteljesítmény csökkenés, hiszen a 
megszokott járatokban, a megszokott időpontokban történtek változások. Elmondja, hogy az ezzel 
kapcsolatosan beérkező kritikákat, problémákat, kéréseket folyamatosan figyelték, és figyelik. 
Megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatban a költségvetés megszavazása előtt kezdeményezték a Volánnal 
- a futásteljesítmény kilométerben megszabott keretén belül - olyan menetrendbeli változtatásokat, 
amelyek figyelembe veszik a panaszokat, a munkába járás, elsősorban a szolgálati célú közlekedés 
igényeit. Jelen előterjesztés azt tartalmazza – megköszönve az előkészítők munkáját, és a Volán 
konstruktív gyors reagálását –, hogy futás kilométer változtatás nélkül, a költségkereten belüli 
maradással hogyan tudnak a menetrendben bizonyos panaszokat kielégíteni. Kéri továbbra is a 
kedves nézőket és a lakosságot, hogy észrevételeiket, amelyek konkrét időpontokat, útvonalakat 
céloznak meg, a hagyományos csatornákon közvetítsék az önkormányzat felé.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy gondolja, mivel az előterjesztés  elég 
jelentős, és fontos –  és remélhetőleg jó hírt okozva azoknak, akik ezt kezdeményezték, illetve 
utaznak rajta - felolvassa a menetrendi változásokat: Az 1A Autóbusz-állomás – Kórház vonalon 
egyes garázsmenetek menetrendszerinti járatként történő közlekedtetésével többletteljesítmény 
nélküli járatfejlesztés valósítható meg. A 2A Ruhagyár – Autóbusz-állomás viszonylatban iskolai 
napokon 15.00 órakor új járat közlekedne, mely enyhíti a 14.55-kor induló 20AT járaton 
tapasztalható zsúfoltságot. A 20 Kórház – Szentsimon vonalon javasolt járatfejlesztések 
eredményeképp tanítási napokon 4 (tanszünetben 3) alkalommal közvetlen eljutási lehetőség lenne 
biztosítva a Kórháztól Szentsimonig: 9.00, 12.30, 15.25 és 18.10 órakor. Munkanapokon a 
Szentsimonról 19.30 órakor induló 20AT jelzésű járattal a Bolyki ABC dolgozói is el tudnának 
jutni az Autóbusz-állomásra a délutános munka után. Szabadnapokon délelőtt növekedne az eljutási 
lehetőségek száma a Kórházhoz egy Autóbusz-állomásig közlekedő járat meghosszabbításával. 
Vasárnap a Kórháztól 14.30 órakor induló 1A jelzésű járat 14.35 órakor tovább indulna 
Szentsimonra illetve onnan közvetlenül a Kórházhoz közlekedne 20T jelzéssel 14.55 órakor. A 4 
Autóbusz-állomás – Új köztemető vonalon a lakossági igényeknek megfelelő kisebb indulási 
időpont változtatások célszerűek. A 7 Autóbusz-állomás – Szenna vonalon részben időadat  
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módosításokkal, részben új járatok forgalomba állításával megoldható a délelőtti járatfejlesztés 
(8.50 órakor menne Szennára, vissza 9.05-kor, minden nap), illetve az esti 4 órás követési idő 
lerövidítése (hétköznap 18.30 órakor beállítandó új járat). Továbbá új járattal és indulási idő 
módosítással biztosításra kerül a vasárnapi misére az eljutási és onnan haza jutási lehetőség. A 26 
Autóbusz-állomás – Somsály vonalon időadat módosításokkal elérhető, hogy a kórházi dolgozók a 
18 órás műszakváltásra beérjenek. 
A járatfejlesztések km fedezetét részben az alábbi korlátozó intézkedések adják: A 8 Autóbusz-
állomás – Susa vonalon munkanapokon a 11.40 órakor induló járat csak Urajig közlekedne 8A 
jelzéssel, onnan indulna vissza 12.10 órakor. A 12T Kórház – TESCO – Bibó út illetve 12AT 
Autóbusz-állomás – TESCO – Bibó út vonalakon munkaszüneti napokon délután 1-1 járatpár 
megszüntetésre kerül, ezekhez képest 20 perc eltéréssel rendelkezésre áll 20A, 20T, 12T illetve 
12AT járat. A 22 Autóbuszállomás – Március 15. út – Ruhagyár vonalon egy reggeli járat a 
Ruhagyár irányába, és egy délutáni járat az Autóbusz-állomás irányába a nagyon alacsony 
kihasználtság miatt 2A jelzéssel közlekedne. Hozzáteszi, ez csak a kezdete azoknak a 
változtatásoknak, amelyek jelenleg folyamatban vannak. Mindezeket figyelembe véve a bizottság 
egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Tóth Pál levezető elnök megköszöni a részletes ismertetést, hiszen így a város lakossága 
közvetlenül és első kézből értesülhet azokról a változtatásokról, amelyek a tömegközlekedés 
zavartalan menetét kívánják szolgálni.  
 
Kisgergely András képviselő elmondja, Szennán is nagyon sokan megkeresték őt azzal, hogy 
vasárnaponként nem tudnak sem a misére, sem a városba bejutni, ezért örömmel értesült arról, hogy  
kérésük meghallgatásra került, és a mostani előterjesztés már ezt tartalmazza.  
 
Tóth Pál levezető elnök köszönti Ihász Zoltán urat, a Borsod Volán ózdi telephelyének vezetőjét. 
 
Tartó Lajos képviselő elmondja, hogy valóban sok panasz érkezett Szennáról a 2013. január 1-jét 
követő menetrendváltozás után, sőt aláírásgyűjtés is történt, amelynek nagy részét indokoltnak 
tartották. Nagyon sokat gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni. Úgy gondolja 
azonban, hogy megnyugtató megoldás született oly módon, hogy két, déli órában induló járatot 
összevontak, így be lehetett egy reggeli járatot állítani, az esti járatnál pedig elmondja, hogy ehhez 
egy susai 11,40-kor induló járatot áldoztak be. Megjegyzi, 2013. január 1-jét követően Susa volt az, 
ahol 4%-os járatcsökkenés következett be, az egyébként átlagos 28%-kal szemben, ami azt jelenti, 
hogy messze elmaradnak a többiek járatkiesésétől. Emiatt megértést kér a Susaiaktól, annál is 
inkább, mert személyesen tartott többször is létszámellenőrzést. Ilyen alkalmakkor az volt a 
jellemző, hogy 1 fizető utas utazott gyermekéért az iskolába, óvodába, amelyet egy óra múlva 
ugyanúgy megtehet majd.  Úgy gondolja tehát, hogy indokolt volt ez a járat megszüntetése, mert 
ezzel maradéktalanul ki tudták elégíteni a szennai lakosságot.  
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, mindannyiszor hangoztatja az önkormányzat, hogy a 
továbbiakban csak olyan menetrend konstrukciókat és buszjárat átcsoportosításokat tartanak 
megvalósíthatónak, amelyek belül maradnak a költségkereteken. Márpedig eléggé világossá vált, 
hogy  ezen a költségkereten belüli autóbusz átcsoportosítások nem fogják kielégíteni a lakosság 
igényeit.  Akár meddig is tologatják a problémát, ez nem lesz olyan, amivel a lakosság 
megelégedne, és csak a feszültség fog nőni. Elhiszi, hogy az önkormányzatnak ennyi és ennyi pénze 
van erre a célra, azt is elhiszi, hogy a Volánnak mi a konkrét gazdasági racionális és megmaradási 
elemi érdeke, azonban a fő problémát az okozza, sőt az az egésznek a lényege, hogy az állami 
támogatás sokkal kevesebb, mint eddig. Hogyha a feszültség növekedését meg akarják akadályozni, 
márpedig ez a társadalmi feszültség az egész országban egyre drasztikusabban növekszik, értésére 
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kell adni az önkormányzatnak a megfelelő fideszes és egyéb csatornákon keresztül, hogyha nem 
akarják, hogy ezzel is súlyosbodjon az általános politikai helyzet, akkor meg kell találni ennek a 
megoldhatatlan dilemmának a megoldását. Több állami támogatás kell, ha pedig erre az ismert okok 
miatt nincs is pénze az államnak, akkor is arra kell törekednie, hogy megoldódjon a probléma,  
ellenkező esetben nagy baj lesz belőle.  
 
Fürjes Pál előterjesztő válaszában előadja, a mostani előterjesztés tartalmazza azt, amit már 
többször is hangsúlyoztak, hogy a menetidőben és menetteljesítményben meghatározottak alapján, 
amely az előző, most érvényes szerződésben szerepel, tehát futáskilométerben, és  költségben  sem 
fognak változást jelenteni. Az anyag viszont ezen  kritériumok figyelembevételével próbál enyhíteni 
a felmerült problémákon. Az, hogy később hogyan lesz, arra szolgál a következő előterjesztés. 
Sajnos az pedig teljesen igaz, hogy a közlekedés fenntartására az állami támogatás lecsökkent, sőt 
„0” lett, így a Volán bevételre csak az önkormányzattól kapott támogatásból, illetve  jegyek, 
bérletek megvásárlásából számíthat. Megjegyzi, ami talán nem is ide tartozik, de vannak olyan 
városok, ahol több éven keresztül fenntartott helyi közlekedést szüntettek meg, mert nem tudtak a 
feltételeknek megfelelni. Ózd Város  Önkormányzata azonban fenn szeretné tartani a szolgáltatást, 
de ilyen körülmények között, amikor egy susai vonalon, amely kb. 10 km a központtól, egyetlen 
egy fizető utas utazik, nem lehet gazdaságosan működtetni a járatot. Véleménye szerint ez teljesen 
logikus. Úgy gondolja, mindenkinek az igényeit nem tudják kielégíteni, hiszen nem járhat 
20percenként busz olyan helyeken, ahol nincs leterhelve a vonal, viszont egészségügybe, illetve 
munkába járáshoz szükséges menetrendet és járatvonalat továbbra is fenn kívánnak tartani.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2013.(II.21.) határozata 

az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között  
2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő  

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. 
között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő Ózd város helyi, autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 
 
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel egyeztetett – jelen határozat 1. mellékletét képező 
– menetrend módosítási javaslatot 2013. március 1-i hatállyal elfogadja és a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (2) bekezdése, valamint a közszolgáltatási 
szerződés 8.1. pontja figyelembe vételével hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős:  Polgármester 
 A szerződés előkészítésért PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

 
 
 

1. melléklet a 21/2013.(II.21.) határozathoz 
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5.) napirend 

Javaslat Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozandó Eseti 

Bizottság kijelölésére 
 
Fürjes Pál előterjesztő közli, hogy az előzetesen kiküldött előterjesztésben 5 tagú Eseti Bizottság 
kijelölését indítványozták, azonban célszerű lenne a bővítés annak érdekében, hogy minél szélesebb  
körű területi lefedettséggel kerüljön a kiírandó pályázati eljárás lefolytatásra. Ennek ismeretében 
kéri, hogy a határozati javaslat 3. pontjában az 5 fős bizottságot 7 főre egészítsék ki. Javasolja 
bizottsági elnöknek Vitális István urat, tagoknak pedig Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Obbágy Csaba, Tartó Lajos és Tóth Pál képviselőket megválasztani. Kéri, hogy az 
érintettek jelezzék a jelölés elfogadását, valamint szándékukat a szavazáson való részvételben.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az előterjesztést 
egyhangúlag támogatta a javaslattal együtt. Majd bejelenti személyes érintettségét, a jelölés 
elfogadását,  valamint szándékát a szavazásban való részvételre.  
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak Vitális István elnöknek történő megválasztásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Vitális Istvánt megválasztja az Eseti Bizottság 
elnökének.  
 
Csutor László bejelenti személyes érintettségét, nyilatkozik jelölése elfogadásáról, illetve a 
szavazásban való részvételéről.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak Csutor László tagnak történő megválasztásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Csutor Lászlót megválasztja az Eseti Bizottság 
tagjának. 
 
Galanics Ferenc bejelenti személyes érintettségét, nyilatkozik jelölése elfogadásáról, illetve a 
szavazásban való részvételéről.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak Galanics Ferenc tagnak történő megválasztásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Galanics Ferencet megválasztja az Eseti Bizottság 
tagjának. 
 
Kisgergely András bejelenti személyes érintettségét, nyilatkozik jelölése elfogadásáról, illetve a 
szavazásban való részvételéről.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak Kisgergely András tagnak történő megválasztásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Kisgergely Andrást megválasztja az Eseti Bizottság 
tagjának. 
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Obbágy Csaba bejelenti személyes érintettségét, nyilatkozik jelölése elfogadásáról, illetve a 
szavazásban való részvételéről.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak Obbágy Csaba tagnak történő megválasztásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Obbágy Csabát megválasztja az Eseti Bizottság 
tagjának. 
 
Tartó Lajos bejelenti személyes érintettségét, nyilatkozik jelölése elfogadásáról, illetve a 
szavazásban való részvételéről.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak Tartó Lajos tagnak történő megválasztásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Tartó Lajost megválasztja az Eseti Bizottság 
tagjának. 
 
Tóth Pál bejelenti személyes érintettségét, nyilatkozik jelölése elfogadásáról, illetve a szavazásban 
való részvételéről.  
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak  tagnak történő megválasztásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Tóth Pált megválasztja az Eseti Bizottság tagjának. 
 
Tóth Pál levezető elnök ezután kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
22/2013.(II.21.) határozata 

az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozandó Eseti 

Bizottság kijelöléséről 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület Ózd város helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
feladatát önként vállalt feladatként határozza meg. 
 
2. A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződés 2013. június 30-án történő megszűnésére tekintettel az Ózd város közigazgatási területén 
helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat közszolgáltatási szerződés 
keretében történő ellátására pályázatot ír ki. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 
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1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tartalommal elkészített 
előzetes tájékoztatót az Európai Unió Hivatalos Lapjában tegye közzé. 
 
3. A Képviselő-testület a 2.) pontban meghatározott pályázati felhívás részletes tartalmi elemeinek 
meghatározására, illetve a pályázati eljárás lefolytatására az alábbi személyekből álló 5 fős Eseti 
Bizottságot jelöli ki:  
 
           Vitális István  – elnök 
  Csutor László  – tag 
  Galanics Ferenc – tag 
  Kisgergely András – tag 
  Obbágy Csaba  – tag 
  Tartó Lajos  – tag 
  Tóth Pál  – tag 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Eseti Bizottságot, hogy szakmai információgyűjtés, 
igényfelmérés céljából a Borsod Volán Személyszállítási Zrt-vel tárgyalásokat kezdeményezzen. 
 
5. A határozat 3.) pontjában kijelölt Eseti Bizottság által előkészített pályázat kiírásáról a 
Képviselő-testület a 2013. márciusi ülésén dönt. 
  
Felelős: Pályázati felhívás előkészítéséért és döntésre előterjesztésért:  Eseti Bizottság elnöke 

 Az Eseti Bizottság munkafeltételeinek biztosításáért: 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 Előzetes tájékoztató közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal, ill. 2013. márciusi Képviselő-testületi ülés 
 

-.-.- 
 

6.) napirend 
Javaslat államháztartáson kívüli civil szervezetek támogatásának jóváhagyására 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke megjegyzi, hogy a közeljövőben az ilyen 
jellegű előterjesztésekkel gyakran fognak találkozni. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta  és  
egyhangúlag elfogadta.  
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
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  
23/2013.(II.21.) határozata 

államháztartáson kívüli civil szervezetek támogatásának jóváhagyásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja: 
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 - az Ózd Tábla Fejlesztéséért Alapítvány lakóterületi céltartalék 2012. évi   
             maradványából történő 90.000 Ft-os, 
 - a Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület 2013. évi kulturális tartalékból        
  történő 50.000 Ft-os és a 2013. évi általános tartalék keret terhére történő 50.000 Ft-
  os támogatását. 

 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 

7.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány  

közötti támogatási szerződés megkötésére 
 
Tóth Pál levezető elnök köszönti Vanczák Attila urat. 
 
Fürjes Pál előterjesztő megjegyzi, újabb sikerről van szó.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy egy korábbi döntésből 
adódóan az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be Ovi-Foci sportpályák 
létesítésére, melyhez az önkormányzat biztosította a 4 óvodára vonatkozó szándéknyilatkozatot, 
építési hatósági nyilatkozatot, takarnetes kivonatot, illetve az önrész biztosításáról szóló képviselő-
testületi határozatot. Az alapítványhoz 90 óvoda juttatta el a szándéknyilatkozatát, azonban a 
Magyar Labdarúgó Szövetségtől 40 óvodára vonatkozóan kapták meg a hozzájárulást a sportpálya 
megépítésére. Az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy Ózdon 2013-ban egy óvodában tudja a 
programot megvalósítani, melyhez az önkormányzatnak 2,81 M Ft önrészt kell biztosítani az 
alapítvány részére. Ennek ismeretében tárgyalta meg a bizottság az előterjesztést, amelyet 
egyhangúlag támogatott.  
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a multifunkciós 
pálya a támogatási szerződés aláírása után a Tétényi Úti Óvodában valósul meg, amelyet az 
alapítványnak 2013. december 31-ig kell teljesítenie, és 2014. január 31-ig pedig  a megvalósításról 
elszámolást kell benyújtania. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen, egyhangú 
szavazattal támogatta az elfogadását.   
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
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 

24/2013. (II.21.) határozata 
Ózd Város Önkormányzata és az OVI – FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási 

szerződés megkötéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület az OVI – FOCI Közhasznú Alapítvány számára 2,81 M Ft támogatást 
biztosít a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Tétényi Úti Óvodájában megvalósítandó 
„OVI-FOCI, OVI-SPORT Program” támogatási szerződés szerinti megvalósításához. 

             
2. A Képviselő-testület a Nemzetőr Úti Óvoda, az Újváros Téri Óvoda, a Béke Telepi Óvodák 

Árpád Vezér Úti Tagóvodája tekintetében továbbra is fenntartja a pályázati 
szándéknyilatkozatot, a 81/2012.(V.17.) határozatban foglaltak szerint. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a programmal összefüggő  támogatási 

szerződés, a további 3 óvoda vonatkozásában a pályázati szándékot fenntartó 
szándéknyilatkozat és egyéb, a pályázattal összefüggő dokumentumok aláírására.  

 
Felelős:     Polgármester 
A szükséges dokumentumok előkészítéséért: 
                   Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 
                   Településfejlesztés és Vagyongazdálkodás Osztály vezetője 
Az önerő, támogatási összeg átutalásáért felelős: 

Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:   2013. február 28., ill. értelemszerűen 
 
 

Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke visszaadja az ülés vezetését Fürjes 
Pál polgármesternek. 

 
8.) napirend 

Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való 
 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti – részvételhez 

 
Fürjes Pál levezető elnök tájékoztat, hogy a Belügyminisztérium döntése alapján az Ózdi Kistérség 
településein tovább folytatódik a Startmunka program. Ennek keretében a program elsősorban 
értékteremtő közfoglalkoztatást céloz meg. Az előzetesen elkészített 12 programterv közül 10 
pályázat kapott programhosszabbításra lehetőséget, amelyből 8 pályázatra ítéltek meg támogatást. 
Majd az előterjesztőnek adja át  a szót. 
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a pályázatok 
megvalósítása keretében 568 fő napi 8 órás közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, amelyben az 
önkormányzat cégei vesznek részt. Az előterjesztésben ennek megfelelően 8 határozati javaslat 
szerepel, amelyben két technikai módosítást javasol. Elsőként kéri, hogy a 2. határozati javaslatban 
a projekt „Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás” címmel kerüljön elfogadásra, valamint kéri, hogy 
a határozati javaslatok címe után kerüljön feltüntetésre a projektek betűjele, úgymint VSI/1, VSI/2, 
VSI/3, VSI/4, VSI/5, VSI/6, GEK, ÓZDSZOLG. A bizottság ennek megfelelően tárgyalta meg az 
előterjesztést, amelyet egyhangúlag támogatott. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen tárgyalta meg az előterjesztéseket. Az anyag összesen 
609 fő foglalkoztatásáról szól 520 M Ft értékben, amely különösebb támogatást nem fog igényelni. 
A bizottságok ennek ismeretében tárgyalták meg az előterjesztéseket, amelyeket egyhangúlag 
támogattak.  
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Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, mivel az előterjesztés az ő 
ágazatukat is érinti karbantartási, felújítási munkálatok miatt, tárgyalnia kellett a bizottságnak, 
amelyet 7 igen, egyhangú szavazattal fogadtak el. 
 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet, hogy 8 Startmunka programban való részvételről 
fognak külön-külön szavazni. Kéri, elsőként szavazzanak a VSI/1 elnevezésű határozati javaslatról. 
 
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 

25/ 2013. (II.21.) határozata   
önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 

2014.02.28. közötti - részvételhez (VSI/1) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított és 
fenntartott Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka 
program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Téli- és egyéb 
értékteremtő közfoglalkoztatás (VSI/1) elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: 
 
a) az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek és elhanyagolt, elgazosodott  belterületek 

tisztítása, 
b) az a) pontban meghatározott feladat végrehajtása során keletkező zöldhulladék  kezelése 

érdekében önkormányzati tulajdonban lévő területre építendő  komposztáló üzem 
terveztetése és engedélyeztetése, valamint a terület  kialakítása és a közművek kiépítése.  

  
Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás elnevezésű 
projekt határozati javaslatáról. 
 
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 
26/ 2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti - részvételhez  

(ÓZDSZOLG) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított  
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka program keretében közfoglalkozatási 
támogatás iránt kérelmet nyújtson be Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás elnevezésű projekt 
keretében az alábbi feladatok ellátására: 
a) energiaerdők és hagyományos erdők gondozása, 
b) szociális tüzép működtetése,  
c) elhanyagolt önkormányzati területek, ún. “nadrágszíj” parcelláinak kezelése. 
 
Felelős:  a támogatási igény benyújtásáért Ózdszolg Nonprofit Kft. vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 

-.-.- 
 

 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a VSI/2 elnevezésű projekt határozati javaslatáról. 
 
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 
27/ 2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való – 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti – részvételhez  (VSI/2) 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított  és 
fenntartott Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka 
program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Közúthálózat 
karbantartása (VSI/2) elnevezésű  project keretében az alábbi feladatok ellátására: 
a) sérült, hiányos aszfalt javítása, kátyúzása, 
b) útpadkák rendezése, járda szegélyek pótlása, 
c) a repedéses utak kezelése a kátyusodás elkerülése érdekében, 
d) zárt csapadék vízelvezető csatornák tisztítása. 
 
Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
              vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a VSI/3 elnevezésű projekt határozati javaslatáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



 

 

95 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti – részvételhez (VSI/3)  

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

          A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított  és 
fenntartott Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka 
program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Belvízelvezetés (VSI/3) 
elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: 
a) patak medrek helyreállításának folytatása, 
b) egyes patak meder aljának betonozása, 
c) a patak medrekben keletkező hordalék folyamatos takarítása, nagyrészt kézi erővel 
 történő iszapmentesítése, a növényzet eltakarítása. 
 
Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
              vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 
elnevezésű projekt határozati javaslatáról. 
 
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 
29/ 2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti - részvételhez  

(GEK) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított  és 
fenntartott Gazdasági Ellátó Központ (Ózd, Október 23. tér 1.) a Startmunka program keretében 
közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Téli- és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás  elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: 
Ózd város oktatási intézményeiben  

a) energiamegtakarítást, épület állagmegóvást eredményező feladatok végrehajtása (az 
intézmények vizesblokkjainak, villamosrendszerének, csapadékvíz elvezetésének, 
kerítéseinek felújítása), továbbá  

b) vagyonvédelem.  
 
Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Gazdasági Ellátó Központ vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 
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Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a VSI/4 elnevezésű projekt határozati javaslatáról. 
 
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 
30/ 2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti - részvételhez  (VSI/4) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított és 
fenntartott Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka 
program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Téli- és egyéb 
értékteremtő közfoglalkoztatás (VSI/4) elnevezésű  projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: 
a) egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi rendelő épületének felújítása, 
b) az Ózdi Tekecsarnok vizesblokkjának felújítása, a tekecsarnok kopolit  üvegablakainak 
befalazása, 
c) a Református Egyház Imaház homlokzatának külső hőszigetelése és vakolása. 
 
Felelős: A támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
              vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a VSI/5 elnevezésű projekt határozati javaslatáról. 
 
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 
31/ 2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti - részvételhez (VSI/5) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított és 
fenntartott Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka 
program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása (VSI/5) elnevezésű  projekt keretében az alábbi feladatok 
ellátására: 
a) az illegális hulladéklerakó területek felszámolása, újak kialakulásának megelőzése és  a 

település tiszta környezetének megőrzése. 
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Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
              vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a VSI/6 elnevezésű projekt határozati javaslatáról.  
 
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 
32/2013. (II.21.) határozata   

önkormányzati hozzájárulás megadásáról a Startmunka programban való - 2013.03.01. és 
2014.02.28. közötti - részvételhez (VSI/6) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított és 
fenntartott Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka 
program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Mezőgazdasági 
földutak rendbetétele (VSI/6) elnevezésű  projekt keretében tervezett alábbi feladatok 
ellátására: 
a) mezőgazdasági utak javítása, karbantartása. 
 
Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
              vezetője  
Határidő: a munkaügyi szerv által meghatározottak szerint 

-.-.- 
 

9.) napirend 
Javaslat komposztáló telep helyének kijelölésére 

 
Tóth Pál előterjesztő elmondja, hogy előzőleg megszavazott VSI/1 anyagban már szerepelt a 
STAR  munkaprogram, amely önmagában 120 M Ft-os projektet jelent. Az említett összegből 30 M 
Ft értékben komposztáló telepet fognak megvalósítani. Ezzel a projekttel Ózd városban kialakul a 
komposztálás lehetősége. Eddig az OHG egy nagy, közel 30 m3-es konténerében egy-egy fuvar 
vonatkozásában 30 e Ft+Áfa költségen a sajókazai lerakó ottani komposztálójába szállították a 
zöldhulladékot. Hozzáteszi, nagyon szerencsés egybeesésnek tartja - hiszen a szennyvízberuházás 
részeként megújul a szennyvíztelep is, ahol szintén megoldásra vár a szennyvíziszap komposztálása 
- , hogy két gond és két projekt  helyi és időbeli egybeesésével  fog megoldódni a város 
komposztálási problémája. A parkfenntartáshoz szükséges ez évi létszám pedig a már említett 
összeg terhére lesz biztosítva. Megjegyzi, ha ez a program nem nyert volna, akkor 
létszámgondokkal kellett volna számolniuk. Kéri a testületet, támogassák az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök hozzáteszi, a korábbi években rendszeres volt a park hulladékának   ide-
oda pakolása, amely lakossági panaszokat is okozott. Remélik, ezzel a megoldással sikerül 
megoldani a problémát.  
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke véleménye szerint ez az előterjesztés  
többek közt a költségvetést elősegítő intézkedésekkel is szinkronban van, hiszen – reményeik 
szerint – költségmegtakarítást fog jelenteni, illetve hozzásegítheti az intézményt azon költségvetési 
előirányzatok megvalósításához, illetve zárolások előteremtéséhez, amelyek már a mai nappal 
elfogadásra kerültek.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
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  
33/2013. (II. 21.) határozata 

komposztáló telep helyének kijelöléséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta:  
 
1. A Képviselő-testület komposztáló telep céljára az Önkormányzat tulajdonában lévő ózdi 
 külterületi 063/8 hrsz-ú 5 ha 1585 m2  területű ingatlanból a határozat 1. mellékletét képező 
 térképvázlaton megjelölt 5.000 m2-es területrészt jelöli ki. 

 Felelős:  Polgármester 
 Határidő:  döntést követően azonnal 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
 vezetőjét az 1. pont szerinti terület telekalakításához és mezőgazdasági művelésből történő 
 kivonásához szükséges intézkedések (ingatlanrendezési munkarészek elkészíttetése, 
 ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetés, stb.) megtételére.  

 Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
 Határidő: döntést követően azonnal 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1. pontja szerinti területre el kell készíttetni 
 a komposztáló telep terveit, be kell szerezni a megvalósításhoz szükséges engedélyeket és el 
 kell kezdeni a létesítmény kialakítását. 

 Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
 Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2013. december 31. 

 
4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a határozat 2. és 3. pontjában megjelölt 
 intézkedések költségei a START munkaprogramban rendelkezésre álló pénzügyi keretből 
 kerüljenek biztosításra. 

 Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
 Határidő: 2013. december 31. 

 
5. Az 1. pontban megjelölt terület komposztáló céljára történő felhasználása érdekében 
 gondoskodni kell a 063/8 hrsz-ú területre megkötött haszonbérleti szerződés módosításáról.   

 Felelős:      Polgármester 
  szerződésmódosítás előkészítéséért:  
  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 Határidő: 2013. március 31. 
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1. melléklet 33/2013.(II.21.) határozathoz 
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10.) napirend 

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz.-ú ingatlanra 
benyújtott vételi kérelem elbírálásáról 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, igen fontos ingatlaneladásról 
van szó, amelyből egyrészt  az önkormányzatnak bevétele lesz 2.520 M Ft értékben, másrészt a 
megvásárolt területen a FELKOR 2000 Kft. egy könnyűszerkezetes csarnokot kíván – 
vállalkozásának bővítéseként - felépíteni, ahol kb. 25-30 főt szeretne foglalkoztatni, ezzel is javítva 
a munkahelyteremtést. A bizottság mindezek figyelembe vételével tárgyalta meg az előterjesztést, 
amelynek „A” változatát egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál levezető elnök, kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról. 
 
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 
34/2013. (II. 21.) határozata 

az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózd belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott 
vételi kérelem elbírálására  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta:  
 
1. ) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat  tulajdonában lévő 

Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, Ózd belterületi 7217  hrsz-ú 908 m2 alapterületű 
lakóház és udvar megnevezésű ingatlant értékesíti  2.520.000,- Ft, azaz Kettőmillió-
ötszázhúszezer forint vételáron Eke István  egyéni vállalkozó (székhelye: 3600 Ózd, 
Gömöri u. 24.) részére amennyiben a  jogszabályban meghatározott elővásárlási jog 
jogosultja nem él elővásárlási  jogával.  
A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.   

 
2.) A Képviselő-testület az adásvételi szerződés és a kapcsolódó okiratok aláírására a 

Polgármestert hatalmazza fel. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy az adásvételi 
szerződés megkötését követő 30 napon belül az ingatlan bérlője részére csereingatlan 
biztosításáról gondoskodjon. 

 
Felelős: 

- Elővásárlási jognyilatkozat beszerzéséért: 
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

- adásvételi szerződés, okiratok előkészítéséért: 
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője  

- okiratok aláírásáért:  
Polgármester 

 
Határidő: 2013. március 29. 

-.-.- 
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11.) napirend 

Javaslat az Ózd, Velence telep 12/1. és 12/2. sz. alatti magántulajdonú lakások térítésmentes 
felajánlásának elbírálására a Velence telepi ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú szociális célú 

teleprehabilitáció keretében történő hasznosítás céljára 
 

Fürjes Pál levezető elnök elmondja, hogy a korábban, a szociális célú városrehabilitációra kiírt 
pályázat részét képezi a mostani előterjesztés. Ahhoz, hogy a fejlesztés egy része megvalósulhasson 
szükséges a Velence tp. 11. számú, önkormányzati tulajdonú épülettömb teljes elbontása, illetve  az 
előterjesztésben szereplő, magántulajdonban lévő lakások  tulajdonjogának megszerzése.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy az ÉMOP-3.1.1-12 
kódszámú szociális célú városrehabilitáció már korábban is napirenden volt. Az előterjesztés 
részletesen leírja azokat az indokokat, amelyekkel meg tud valósulni egy színvonalas közterület, 
parkoló, valamint színvonalas bérlakások kialakítása. A bizottság megtárgyalta az anyagot és az 
„A” változat egyhangú elfogadásával támogatja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról.  
 
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  
35/2013. (II.21.) határozata 

az Ózd, Velence telep 12/1. és 12/2. sz. alatti magántulajdonú lakások térítésmentes 
felajánlásának elbírálásáról a Velence telepi ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú szociális célú 

teleprehabilitáció keretében történő hasznosítás céljára 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta.  
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence telepre benyújtásra kerülő ÉMOP-

3.1.1-12 kódszámú szociális célú teleprehabilitációs pályázat keretében történő hasznosítás 
céljára az alábbi ingatlanokat – a tulajdonosok felajánlása alapján térítésmentesen, ajándékozás 
jogcímén – elfogadja: 

 
a) Ózd, Velence telep 12/1. sz. alatti, 1233/A/1 hrsz-ú, 43 m2 alapterületű, lakás megnevezésű 

ingatlan 
 Tulajdonosok: 

 - Vas Zoltán Ferenc 3600 Ózd, Körtevölgy 9.   – 1/3 tulajdoni hányad, 
- Vas Ferenc István 3600 Ózd, Velence telep 12.   – 1/3 tulajdoni hányad, 
- Vas Tibor 1173 Budapest, Újlak u. 21. 4/38.   – 1/3 tulajdoni hányad. 

 
b) A Velence telep 12/2. sz. alatti 1233/A/2 hrsz-ú, 50 m2 alapterületű, lakás megnevezésű 

ingatlan  
 Tulajdonos: 

- Seres Marianna 3600 Ózd, Velence telep 12/A.   – 1/1 tulajdoni hányad. 
 
2. Az 1.a) és 1.b) pontokban foglalt ingatlanok térítésmentes elfogadásának feltétele, hogy azok a 

szerződéskötéskor per-, teher- és igénymentesek legyenek. 
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3. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésének h) pontja, 
valamint a 20. § (2)-(3) bekezdései szerint az 1.a) és 1.b) pontokban foglalt ingatlanokat üzleti 
vagyon (forgalomképes) kategóriába sorolja.  

 
4. Az 1.a) és 1.b). pontokban foglalt lakások tulajdonjogának megszerzését követően azok 

üzemeltetője Ózd Város Önkormányzata 77/KH/2011. (III.30.) határozatával módosított 
26/KH/2011. (II.17.) határozata szerint az ÓZDINVEST Kft. (3600 Ózd, Október 23. tér 1.). 

 
5. A szerződéskötéssel, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos és egyéb járulékos 

költségek az Önkormányzatot, mint megajándékozottat terhelik, melyet az Önkormányzat a 
2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: Polgármester 

  szerződések előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály   vezetője 
 
Határidő: szerződéskötésre: 2013. március 20. 
 

-.-.- 
 

12.) napirend 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonban lévő Ózd, Brassói út 1. számú ingatlan kezelőjének 

kijelölésére 
 
Fürjes Pál levezető elnök arról tájékoztat, hogy korábban az ÁMK  az ÓZDINVEST Kft. 
kezelésében volt. Mivel időközben az épület lebontásra került, és így beépítetlen területté vált, 
szükséges a VSI kezelésébe átadni. 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiegészíti azzal, hogy erre azért van 
szükség, mert a város  közterületei és beépítetlen területei a VSI kezelésében vannak. A bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
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 
36/2013. (II.21.) határozata 

az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Ózd, Brassói út 1. szám alatti ingatlan kezelőjének kijelöléséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd, Brassói út 1. szám alatti, 8628/3 hrsz-ú, 
2 ha 5627 m2 ingatlan üzemeltetési jogát 2013. február 21. napjával az ÓZDINVEST Kft-től 
elvonja és 2013. február 22. napjától az ingatlan kezelési feladatok ellátása céljából a Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére ingyenes használatba adja. 



 

 

103 

 
Felelős: üzemeltetési szerződés módosításának előkészítéséért: 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 üzemeltetési szerződés módosítás aláírásáért: 
 Polgármester 
 az ingatlan átadásáért: 
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 az ingatlan átvételéért, kezeléséért: 
 Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
  
Határidő: 2013. február 22. 

-.-.- 
 

13.) napirend 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő 

társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására 
 

Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, az önkormányzat 
fontosnak tartja a városban folyó sporttevékenységet. Tisztában van azzal, hogy a sporttevékenység, 
az edzéslehetőségek biztosítása, sporteszközök beszerzése, utazás és más, a sporttal kapcsolatos 
járulékos költségek az azt biztosító sportszervezetek számára komoly anyagi áldozatvállalást 
jelentenek. Fokozottan vonatkozik ez azokra az egyesületekre, melyek sportolói kiemelkedő 
eredményeket érnek el, illetve jelentős létszámú utánpótlás korú sportolóval foglalkoznak. Ennek 
szem előtt tartásával, az eredményeket figyelembe véve, támogatni kívánja az egyéni, illetve csapat 
sportágakban tevékenykedő egyesületeket. A sportegyesületi támogatás odaítélése pályázat útján 
fog történni, amelynek felhívását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, kiírásának és 
odaítélésének részleteit pedig a 2. melléklet írja elő. Az ezzel kapcsolatos formanyomtatványokat a 
3. és 4. mellékletek tartalmazzák. Elmondja továbbá, hogy a pályázatot a Képviselő-testület írja ki 
minden év elején  az adott év április 1-től a következő év március 31-ig terjedő támogatási 
időszakra. Hozzáteszi, a támogatásokról a szakbizottság javaslatára minden esetben a Képviselő-
testület fog dönteni. A bizottság ennek tudatában tárgyalta meg az előterjesztést, amelyet 
egyhangúlag támogatott.  
 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet a pontos, precíz elszámolás követelményének a 
betartására, felmerülő kérdés, probléma esetén pedig javasolja az Ózdi Sportszervező Iroda 
felkeresését. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
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 

37/2013. (II. 21.) határozata 
az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő 
társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírásáról 

 

A Képviselő-testület a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az ózdi sportegyesületek közvetlen pénzbeli támogatására pályázatot ír ki, 

melyet az 1.  melléklet tartalmaz. 
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Felelős:     Polgármester 
Határidő:   2013. február 28.  

 
2. A Képviselő-testület a pályázati formában történő támogatások szabályzatát a 2. mellékletben 

foglaltak szerint rögzíti, míg a pályázati adatlapokat a 3. és a 4.  mellékletek tartalmazzák. A 
támogatott pályázóval szembeni elvárásokat megállapodásban kell rögzíteni. 
 
Felelős:    Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 
Határidő:  2013. április 30. 

 
3. A Képviselő-testület a pályázó konkrét támogatását a támogatási megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően az éves támogatáson belül – a nyertes pályázó munkáját folyamatosan figyelemmel 
kísérve – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára év közben is korrigálhatja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  értelemszerűen 
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1. melléklet a 37/2013. (II. 21.) határozathoz 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

 
Sportszervezet támogatásának elnyerésére. 

 
A sportszervezetek támogatásának pályázatán ózdi székhellyel rendelkező és működését Ózd 
Város közigazgatási területén kifejtő társadalmi sportegyesület vehet részt.  
 
A pályázat két kategóriában kerül kihirdetésre: 
 

1.  „Egyéni sportágakban tevékenykedő egyesületek” pályázata; 
2.  „Csapat sportágakban tevékenykedő egyesületek” pályázata. 

 
Mind a két kategóriában külön adatlapon kell a pályázatot benyújtani. Egy egyesület csak egy 
pályázatot adhat be, kivétel azon egyesület, mely több különböző sportági szakosztállyal 
rendelkezik. 
 
A pályázat beadásának további feltétele, hogy a sportegyesület az Ózd Város Önkormányzata 
felé szükséges adatszolgáltatását és az előző évi önkormányzati támogatás elszámolását az 
előírt határidőre hiánytalanul teljesítse.  
A feltételek teljesítésén túl a pályázatnak a hiánytalanul kitöltött és az egyesület elnökének 
aláírásával és bélyegzőjével ellátott adatlapot (formanyomtatványon szereplő szervezeti 
adatok, sporttevékenységre vonatkozó adatok) kell tartalmaznia.  

A határidőn túl benyújtott vagy hibásan, illetve hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására, 
további hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat beadásának formája:  

elektronikus formában a info@ozdisportiroda.t-online.hu e-mail címre és papír alapon 
az Ózdi Sportszervező Iroda, 3600 Ózd, Bolyki főút 4. levelezési címre kell benyújtani. 

 
Pályázat beadásának határideje: 2013. március 6. 12.00 óra  
 
A befogadott pályázatok alapján a sportegyesületek támogatását a Képviselő-testület  bírálja 
el. 
A pályázattal kapcsolatos további információ a 48/569-253-as telefonszámon kérhető.  
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2. melléklet a 37/2013. (II. 21.) határozathoz 
 

Társadalmi sportszervezetek támogatásának szabályzata 
 
1.1. Célja: támogatás nyújtásával a rendszeres és kiemelkedő sporttevékenységet végző 
egyesületek anyagi és erkölcsi elismerése abból a célból, hogy egyrészt segítséget nyújtson a 
sportolóinak eredményeik eléréséhez, megtartásához, másrészt a támogatás odaítélésének 
nyilvánosságával példaként állítsa azokat, akik teljesítményükkel hozzájárultak városunk 
hírnevének öregbítéséhez, az egészséges, sportos életmód példaértékű népszerűsítéséhez. 
 
1.2. Támogatásban részesülhet az a sportszervezet, amely társadalmi sportegyesületként 
ózdi székhellyel bejegyzett és tevékenységét Ózd Város közigazgatási területén fejti ki. 
 
1.3. A támogatás további feltételei: 

  az állami sportinformációs rendszerbe az adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítése; 

     Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé ne legyen köztartozása; 
    a sportszervezet teljesítse az önkormányzat felé a szükséges adatszolgáltatásokat 

(alapszabályát, elnökségi, közgyűlési ülések jegyzőkönyveinek másolatát, a 
tagságra, annak sporttevékenységére vonatkozó információs adatlapot, éves 
működéséről szóló beszámolót, a következő évre szóló versenynaptárát beadta); 

  az előző évi önkormányzati támogatásával a megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően hiánytalanul és határidőre történő elszámolás.  

A hiánytalanul kitöltött és határidőre beadott pályázati adatlappal együtt a támogatási 
feltételek közül a pályázónak mindegyikkel rendelkezni kell. Az adatlapon az egyesület 
bélyegzőjével ellátva, az egyesület elnöke aláírásával kijelenti, hogy a pályázati adatlapon 
szereplő információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat (vagy annak 
képviseletében eljáró szerv) ezek hitelességét ellenőrizheti! A határidőn túl benyújtott vagy 
hibásan, illetve hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására, további hiánypótlásra nincs 
lehetőség. 
 
1.4. A pályázat kiírása: a pályázatot Ózd Város Képviselő-testülete írja ki minden év elején 
az adott év április 1-től a következő év március 31-ig terjedő támogatási időszakra. Az ózdi 
írott és elektronikus sajtóban kell közzétenni a felhívást. A pályázatot pályázati adatlapon 
(formanyomtatvány) kell benyújtani elektronikus formában és papír alapon is.  
 
1.5. A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatok között a támogatás 
felosztásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve a 
Képviselő-testület dönt minden év március 31-ig.  
 
1.6. A támogatási megállapodás: a nyertes pályázóval az önkormányzat külön támogatási 
megállapodást köt. A kétoldalú megállapodásban részletesen szerepelnek a támogatás 
folyósításával, felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos kikötések.  
 
1.7. A támogatásra való jogosultság megszűnése: a támogatásra való jogosultság egy év 
elteltével automatikusan megszűnik. Egyéb esetekben, a támogatási megállapodásban 
foglaltak szerint változhat vagy meg is szűnhet annak folyósítása.  
 
1.8. A támogatással kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket az Ózdi Sportszervező 
Iroda látja el. 
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3. melléklet a 37/2013. (II. 21.) határozathoz 
 

TÁRSADALMI SPORTEGYESÜLETEK ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATI ADATLAPJA  

EGYÉNI SPORTÁGAK 
 

Sportegyesület neve 
 
 
Sportági szakosztálya  
 
 
 
Melyik országos sportág szövetségének tagja? 
 
 
Az adott sportági szövetség által rendezett hivatalos országos bajnokságában részt vesznek-e a 
versenyzők (ha igen milyen korcsoportokban): 
 
 
Tavalyi bajnokságban, az országos sportági szövetség hivatalos versenyein elért legjobb 
helyezések (több versenyző esetén felsorolni korcsoport megjelöléssel):                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

 

Szakképzett edzők száma összesen:                  

 
Saját rendezésű sportesemények megnevezése (milyen szintű rendezvény(ek), résztvevők 
száma, átlagos nézőszám): 
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Tagságra vonatkozó adatok 

Az egyesület tagjainak összlétszáma  

Ebből az adott sportág országos szövetségénél 
versenyengedéllyel rendelkezők száma  

Ebből a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt sportolók 
összlétszáma (nemenként) 

Férfi Nő 

   

   

A versenyengedéllyel rendelkező, igazolt utánpótlás 
sportolók száma (nemenként)   

Versenyengedéllyel még nem rendelkező (előkészítő 
csoportos) utánpótlás sportolók száma   

Utánpótlás korú sportolók összlétszáma   

 
Egyesület működésére vonatkozó információk 
 
Legutóbbi elnökségi ülés időpontja:                                                           
 
Legutóbbi taggyűlés (közgyűlés) időpontja:                                             
 
Az egyesület teljesítette-e az állami sportinformációs rendszerbe az adatszolgáltatási 
kötelezettségét? 
   igen     nem 
 
Van az egyesületnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé köztartozása? 
   van     nincs 
 
Az egyesület teljesítette-e az önkormányzat felé adatszolgáltatást (Ózdi Sportszervező Irodába 
benyújtandó dokumentumok: beszámoló az előző év eredményeiről, versenynaptár, 
sportegyesületek információs adatlap)? 
   igen     nem 
 
Az előző év önkormányzati támogatásával (sport vagy egyéb keretből biztosított 
önkormányzati támogatás) rendben, határidőre elszámolt? 
 igen    nem   nem volt támogatás 
 
Az egyesület előző évi önkormányzati támogatása 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által biztosított keretből:                                     
 
Egyéb önkormányzati keretből:                                                                                      
 
Összesen:                                                                                                                    
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A támogatási időszakra tervezett pénzügyi adatok  
(támogatástól függően a táblázatban szereplő adatoknak megfelelően kell számlával igazolni, 
elszámolni a kiadásokat!)  

 
Egyéb működéssel, eredményekkel kapcsolatos fontos információk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk a valóságnak 
megfelelnek, az Önkormányzat (vagy annak képviseletében eljáró szerv) ezek 
hitelességét ellenőrizheti! 
 
Ózd,          év                         hó        nap 
     ph. 

Kiadások 
Az igényelt 

támogatásból 
kiadások 

Önrészből 
fedezett 

kiadások 
Összesen 

Személyi kiadások  
(edzői, ügyintézői, játékosok 
díjai…stb. megbízás, vállalkozás 
alapján) 

   

Sportági szakszövetség felé 
befizetett költségek (tagdíj, 
igazolási-, versenyengedély, 
sportorvosi…stb. díjak) 
 

   

Utazási költségek    

Játékvezetői, rendezési 
költségek    

Közüzemi, terembérleti díjak    

Étkezési költségek    
Sportszerek, sportruházat 
beszerzése    

KIADÁSOK ÖSSZESEN    
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        Egyesület elnöke 
 

4. melléklet a 37/2013. (II. 21.) határozathoz 
 

TÁRSADALMI SPORTEGYESÜLETEK ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATI ADATLAPJA 

CSAPAT SPORTÁGAK 
Sportegyesület neve 

 
 
Sportági szakosztálya  
 
 
 
Melyik országos sportág szövetségének tagja? 
 
 
Az adott sportági szövetség által rendezett bajnokság melyik osztályában szerepel a felnőtt 
csapat: 
 
 
Tavalyi bajnokságban elért helyezése:                   Jelenlegi helyezése:                                                       
 
 
Utánpótlás csapatok száma:                  Szakképzett edzők száma összesen:                  

Bajnoki, kuparendszeren kívüli saját rendezésű sportesemények megnevezése (milyen szintű 
rendezvény(ek), résztvevő csapatok száma, átlagos nézőszám): 
                                                                     
 
Tagságra vonatkozó adatok 
 

Az egyesület tagjainak összlétszáma  

Ebből az adott sportág országos szövetségénél 
versenyengedéllyel rendelkezők száma  

Ebből a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt sportolók 
összlétszáma (nemenként) 

Férfi Nő 

   

   

A versenyengedéllyel rendelkező, igazolt utánpótlás 
sportolók száma (nemenként)   

Versenyengedéllyel még nem rendelkező (előkészítő 
csoportos) utánpótlás sportolók száma   
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Utánpótlás korú sportolók összlétszáma   

 
Egyesület működésére vonatkozó információk 
 
Legutóbbi elnökségi ülés időpontja: 
 
Legutóbbi taggyűlés (közgyűlés) időpontja: 
 
 
Az egyesület teljesítette-e az állami sportinformációs rendszerben az adatszolgáltatási 
kötelezettségét? 
   igen     nem 
 
Van az egyesületnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé köztartozása? 
   van     nincs 
 
Az egyesület teljesítette-e az önkormányzat felé adatszolgáltatást (Ózdi Sportszervező Irodába 
benyújtandó dokumentumok: beszámoló az előző év eredményeiről, versenynaptár, 
sportegyesületek információs adatlap)? 
   igen     nem 
 
Az előző év önkormányzati támogatásával (sport vagy egyéb keretből biztosított 
önkormányzati támogatás) rendben, határidőre elszámolt? 
 igen    nem   nem volt támogatás 
 
Pénzügyi  adatok  
(támogatástól függően a táblázatban szereplő adatoknak megfelelően kell számlával igazolni, 
elszámolni a kiadásokat!) 
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Az egyesület előző évi önkormányzati támogatása 
 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által biztosított keretből: 
 
Egyéb önkormányzati keretből: 
 
Összesen: 
Egyéb működéssel, eredményekkel kapcsolatos fontos információk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadások 
Az igényelt 

támogatásból 
kiadások 

Önrészből 
fedezett 
kiadások 

Összesen 

Személyi kiadások  
(edzői, ügyintézői, játékosok 
díjai…stb. megbízás, vállalkozás 
alapján) 

   

Sportági szakszövetség felé 
befizetett költségek (tagdíj, 
igazolási-, versenyengedély, 
sportorvosi…stb. díjak) 
 

   

Utazási költségek    

Játékvezetői, rendezési 
költségek    

Közüzemi, terembérleti díjak    

Étkezési költségek    

Sportszerek, sportruházat 
beszerzése    

KIADÁSOK ÖSSZESEN    
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Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk a valóságnak megfelelnek, az 
Önkormányzat (vagy annak képviseletében eljáró szerv) ezek hitelességét ellenőrizheti! 
 
 
Ózd,          év                         hó        nap 
 
 
     ph.   
 
  
        Egyesület elnöke 
 

-.-.- 
 

14.) napirend 
Javaslat Fürjes Pál polgármester 2013. évi fizetett szabadságának  

ütemezésére 
 
Dr. Almási Csaba előterjesztő előadja, hogy jelen előterjesztést a közszolgálati törvény 
szabályainak módosulása miatt szükséges tárgyalni. Ennek ismeretében a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a tárgyévben február végéig köteles éves szabadságolási tervet készíteni a 
szabadságok tárgyévi ütemezéséről. Ezt a rendelkezést polgármester úrra is alkalmazni kell, 
akinek szabadságolási ütemtervét a Képviselő-testület hagyja jóvá.  
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
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 
38/2013.(II.21.) határozata 

Fürjes Pál polgármester 2013. évi fizetett szabadsága ütemezéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Fürjes Pál polgármester 2013. évi 
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

Január --- 
Február --- 
Március --- 
Április --- 
Május --- 
Június 3 – 10 (6 nap) 
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Július 29-31 (3 nap) 
Augusztus 1 – 16 (12 nap) 
Szeptember 27 – 30 (2 nap) 

Október 1 – 11 (9 nap) 
November --- 
December 19 – 31 (6 nap) 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

15.) napirend 
Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi 

alapellátásról 
 

Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy egy 
színes, rendkívül átfogó, nagyon fontos jelentést kaptak, amelyet a szakbizottság nagyon 
alaposan és részleteibe menően értékelt és vitatott meg. A bizottság megköszönte a területen 
dolgozó valamennyi egészségügyi szakember áldozatos egész évi munkáját. Megállapította, 
hogy jelenleg az egészségügyet sújtó országos nehézségek ellenére is egy viszonylag 
elfogadható és kerek kép alakult ki a városban, hiszen minden körzet betöltött, bár a 
háziorvosi szolgálat terén az utánpótlás hiánya  negatív jövőt vetíthet előre. Felhívja a 
figyelmet, hogy a városban egy olyan fokú fejlesztési munka folyik, amelynek révén az idén 
az utolsó háziorvosi körzet felújítására is sor fog kerülni, ami mindenképpen ritka jelenség a 
magyar egészségügyben. Majd egy olyan aggasztó jelenségről is beszámol, ahol a terület 
dolgozói egyre nagyobb mértékben vannak kitéve agressziónak, indulatoknak, a szolgáltatást 
igénybe vevők részéről. Ez a probléma döntően és főképp az ügyeleti ellátásra vonatkozik, 
ahol már-már napirenden vannak az ilyen megnyilvánulások. Felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy egy olyan jellegű terület munkáját nehezítik, ami rendkívül gyenge egyensúllyal 
működik, másrészt egy fokozott jogi védelem illeti meg az e területen dolgozókat. Arra kér 
ezért mindenkit, hogy indulatait próbálja meg mérsékelni, hiszen a kollégák rendkívül nehéz 
feladatot látnak el, túlhajszoltak, így nem tudnak mindenkit azonnal és abban a periódusban 
ellátni ahogy azt a hívó gondolja.  A bizottság ennek ismeretében vette tudomásul  a 
tájékoztatót.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, hogy a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen tárgyalták meg a tájékoztatót, amelyet megvitatás 
után tudomásul vettek.  
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke szintén közli, hogy a 
bizottság megvitatás után tudomásul vette a tájékoztatót. Egyéni képviselőként azonban  
szeretne véleményt mondani: Örömmel és megnyugtatóan olvasta, hogy a sajóvárkonyi orvosi 
rendelő felújítására is sor fog kerülni, hiszen ez eddig elmaradt. Szeretne köszönetet mondani 
a maga, illetve kollégái, valamint a gyermekek nevében Matuláné Bikki Zsuzsanna  
védőnőnek áldozatos munkájáért. Fogorvosi ellátással kapcsolatban pedig arról tájékoztat, 
hogy rugalmasak voltak, hiszen nehéz lett volna eljutni 400 gyereknek a szűrésre, ezért a 
bizottsági ülésen is kérte, de most az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének is 
mondja, ha meg lehet oldani – mivel minden intézményben van megfelelően, korszerűen 
kialakított egészségügyi szoba –, hogy inkább 2-3 ember menjen ki ezekbe az intézményekbe 
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szűrések alkalmával és így helyben próbálják ezt megoldani, mint több száz gyermeket 
mozgassanak. Így a gyermekek nem hiányoznának az iskolából, illetve az eljutással sem lenne 
probléma. Az iskolai hiányzásokkal, igazolásokkal  kapcsolatban pedig úgy gondolja, hogy 
igen-igen komoly lépések történtek az elmúlt 1-2 évben ezek visszaszorítására. Sok 
jogszabály jelent meg, amely ezt szolgálja. Javasolja, vegyék még szigorúbban a hiányzásokat 
annak érdekében, hogy a még meglévő kiskapukat is bezárják azoknak, akik próbálnak ezzel 
élni. 
 
Dr. Mészáros Miklós képviselő kettő minőségben, egyrészt háziorvosként, másrészt területi 
képviselőként kíván hozzászólni. A beszámolót tömörnek és szép munkának tartja, amelyből 
megállapítható, hogy két év alatt 100 M Ft-ot elérő összeget fordítottak orvosi rendelő 
felújítására. Örömmel közli, hogy így sikerült az Árpád és az Újváros téri rendelők felújítását 
is megvalósítani, amely után már csak a sajóvárkonyi rendelő várja a felújítást. Hozzáteszi, az 
említett, már felújított rendelők közel 10-12 ezer lakosnak nyújtanak kulturált,  orvosi 
eszközökkel is felszerelt  szolgáltatást. Megköszöni munkatársai munkáját, és kiemeli, hogy 
Európában is kevés az olyan ország, ahol a gyermekek is emelt szintű szakorvosi ellátásban 
tudnak részesülni. Elismerés és köszönet jár továbbá az időseket ellátó szakhálózatnak is. 
Végezetül ígéri, hogy a kialakult jó környezetben továbbra is a lakosság gyógyítását fogja 
szem előtt tartani. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita képviselő  úgy gondolja, ez az önkormányzat odafigyel az 
alapellátásra és ezt látják a kormány részéről is. Ezt az is mutatja, hogy 2012. november 1-től  
25.600 Ft/szolgálat összeggel megemelte a védőnői szolgálatok működtetésének 
finanszírozását. A többletfinanszírozás 70-30%-os megosztásban bér- és működési költségre 
került, illetve kerül felhasználásra. Ennek alapján valamennyi védőnő bruttó 14700 Ft-os 
béremelésben részesült 2012. november 1-jétől.  
 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet, hogy a mentőszolgálat felülvizsgálata és 
fejlesztése országosan elkezdődött. A városban is történt ezzel kapcsolatban bejárás, az 
önkormányzat pedig célul tűzte ki, hogy elérje a mentőriasztás átmeneti idejének 15 percre 
történő csökkentését. Megjegyzi, a városnak az ország többi városához képest nincs hátránya.  
 
Kisgergely András képviselő elmondja, hogy szakmailag nem tudja véleményezni az 
anyagot, mert szerencsére eddig nem kellett igénybe vennie az orvosi ellátást. Véleménye 
szerint azonban az orvosokkal,  ügyeletes orvosokkal szembeni agresszióra, veszélyeztetésére  
mindenképpen fel kell hívni a figyelmet,  Úgy gondolja, nincs arra jelző, aki azt az orvost, aki 
segítségére siet, és nagyon nehéz körülmények között dolgozik, szóval, vagy tettel zaklatja, 
fenyegeti. Nem tudja megérteni ezt a hozzáállást, és ezt mindenképpen el kell ítélni. Nem 
szabad a városnak azon városok sorsára jutni, ahol mentősöket, orvosokat bántalmaztak, 
vertek meg. Kéri az érintetteket, hogy tartózkodjanak ettől a megnyilvánulástól, 
magatartástól, hiszen az orvos  legjobb tudása szerint akar segíteni, akit nem szabad 
hátráltatni.  
 
Fürjes Pál levezető elnök megköszöni az előkészítő Szociális és Egészségügyi Osztály 
munkáját azzal, hogy a lehető legkevesebb mértékben vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Kéri 
a Képviselő-testületet vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 
Dr. Mészáros Miklós képviselő távozik az ülésteremből. 
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16.) napirend 
Tájékoztató a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos 

elszámolásról 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a vagyonkezelési 
szerződés előírja, hogy a vagyonkezelő és az önkormányzat a vagyonkezelői jog 
megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnak a kezelésbe adás időpontjában 
fennálló állapotához viszonyítva elszámolni. Ennek az Ózdi Vízmű maximálisan eleget tett, 
így a vagyonkezelt eszközök a 2012. december 31. fordulónappal készült leltár alapján 
visszaadásra kerültek a tulajdonos önkormányzat részére. A bizottság a tájékoztatót tudomásul 
vette.  
 
Fürjes Pál levezető elnök ismét megköszöni az előkészítők munkáját, és kéri a Képviselő-
testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  

 
-.-.- 

 
17.) napirend 

Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 

Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul közli, 1906-
ban Ózdon épült fel Közép Európa első fedett uszodája. 12 évvel ezelőtt pedig megalakult a 
Fiedler Ottó Sport Egyesület. Elmondja, a 2012 sikeres év volt az úszóknak, mely köszönhető 
a szülők áldozatos munkájának, anyagi támogatásának is. Dicséretet érdemelnek az edzők is, 
akik lelkiismeretes munkájukkal felismerték a tehetségeket. Az elmúlt évben összesen 543 
érmet szereztek, ezért érdemes honlapukon is tájékozódni az eredményekről, melyről 
naprakész információt kaphatnak. A tájékoztatóra mind pénzügyileg, mind szakmailag a 
precizitás jellemző. A bizottság megtárgyalta  az anyagot, és sok sikert kívánva tudomásul 
vette azt. 
 
Fürjes Pál  levezető elnök  úr megköszöni a tájékoztató elkészítését azzal, hogy az elért 
eredmények magukért beszélnek és nem minden csak a pénzről szól. Kéri a testületet vegye 
tudomásul  a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 

-.-.- 
 

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

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a tájékoztatót  megtárgyalta és egyhangúlag 
tudomásul vette.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri a Képviselő-testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.  
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A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
-.-.- 

 
19.) napirend 

Tájékoztató a 2012. november 22. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 

Tóth Pál levezető elnök közli, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet  tudomásul vett. 
 
Turiné Orosz Margit képviselő úgy gondolja, említésre méltó a közelmúltban a Magyar 
Kultúra Napja ünnepéhez kapcsolódó ÓMI sokszínű programkínálata, megemlít továbbá egy 
másik programot is, amelyet az elmúlt héten a Kaszinó Tükörtermében tartottak. A Házasság 
hete című rendezvényt sokan tisztelték meg, amely nagy sikert aratott mind a vendégek, mind 
a jelenlévők körében. Vendégként tisztelhették dr. Csókay András agysebészt és feleségét, 
akik házasságukról beszéltek, valamint Tápai Dórát, aki „Szakrális női, férfi hagyományok 
Kalotaszegben” témában adott tájékoztatást. Végül Orosz István atya kért áldást a 
házaspárokra.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri a Képviselő-testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  

-.-.- 
 

20.) napirend 
Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2013/2014. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Távhő Kft. alapító 
okirata tartalmazza, hogy 100 M Ft-ot meghaladó pénzügyi tranzakciót a Képviselő-testület 
hagy jóvá, ezért szükséges a gázbeszerzéssel kapcsolatos szerződéskötést jóváhagyni. 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 
39/2013.(II.21.) határozata  

az Ózdi Távhő Kft. 2013/2014. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okirata 6.1. pontja alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhő Kft. a 2013/2014. évi 
gázévre vonatkozóan a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 
(MATÁSZSZ) gázbeszerzési portfóliójához csatlakozva folytassa le beszerzésre 
vonatkozó tárgyalásait, s a legkedvezőbb feltételeket biztosító szerződést kösse meg. 



 

 

118 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szerződés aláírásával egy időben 

írásban tájékoztassa a Polgármestert és a soron következő ülésen a Képviselő-
testületet a megállapodásról. 

 
Felelős:  Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő:  A szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés 
 

-.-.- 
 

21.) napirend 
Javaslat a Katona József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlődése érdekében ÉMOP-
4.2.1/B-12 pályázat benyújtásával kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatalára 

 
Fürjes Pál előterjesztő kiemeli, a pályázat benyújtásával újabb lehetőség nyílik arra, hogy 
egy intézmény infrastrukturális fejlődését elősegítsék. A bölcsőde a kistérség működtetésében 
van, ezért Ózd Kistérség Többcélú Társulása benyújtott pályázata alapján fog megvalósulni a 
fejlesztés. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ha nem nyer, 2,2 M Ft pályázat előkészítő 
költséget jelent. A bölcsőde a városban van, ezért Ózd Város Önkormányzata vállalja magára 
a költséget. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bölcsőde teljes körű 
felújításáról van szó, a költségvetést elősegítő intézkedések is tartalmazzák, hogy olyan 
pályázatra kell fókuszálni, amely energia megtakarítást eredményez.  A bizottság az 
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt 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 
40/2013. (II. 21.) határozata 

  a Katona József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése érdekében ÉMOP-4.2.1/B-12 
pályázat benyújtásával kapcsolatos önkormányzati döntés meghozataláról   

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja, hogy Ózd Kistérség 

Többcélú Társulása pályázatot nyújtson be az ÉMOP-4.2.1/B-12 számú kiírásra a Katona 
József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése céljából. 

 
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Ózd Kistérség Többcélú Társulása a projekt 

megvalósítása keretében fejlesztést hajtson végre az Ózd Város Önkormányzatának 
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tulajdonában lévő Ózd, Katona József út 2-4. szám alatti, 7714/1 hrsz-ú ingatlanon. A 
pályázat tervezett beruházási összköltsége 210 M Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás 
mellett.  

  
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázó Ózd Kistérség Többcélú Társulását, 

illetve jogutód szervezetét fenntartási kötelezettség, valamint a fejlesztéssel érintett 
eszközöket  elidegenítési tilalom terheli az alábbiak szerint: 

a) a pályázó a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 
ingatlanon a projekt befejezését követő legalább 5 évig változatlanul fenntartja és 
üzemelteti, 

b) a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye - beleértve az eszközbeszerzést 
- a fenntartási kötelezettség ideje alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem 
idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható el. 

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

tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 
 

5. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében biztosítja a 
pályázat benyújtásához szükséges tervek, tervezői költségvetések, megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésének költségét- legfeljebb 2.250.000,-Ft összegben - a pályázat-
előkészítés költségeire elkülönített keret terhére, amelyet az Önkormányzat átad az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulása költségvetésébe azzal, hogy 

a) nyertes pályázat esetén Ózd Kistérség Többcélú Társulása a támogatás lehívott 
előlegéből megtéríti Ózd Város Önkormányzatának a megelőlegezett költségek 
teljes összegét,  

b) amennyiben a pályázat nem nyer, Ózd Város Önkormányzata a megelőlegezett 
összeg megtérítése tekintetében Ózd Kistérség Többcélú Társulása felé 
követeléssel nem él. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 

-.-.- 
 

A 22.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.   
 

23.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál levezető elnök kéri Márton Ferenc képviselőt első hozzászólásának megtételére. 
 
Márton Ferenc képviselő hiányolja, hogy a jelenlegi képviselő-testület fennállása óta egyszer 
sem volt lakossági fórum, pedig szükség lenne arra, hogy a lakosok a közügyeket nyilvánosan 
megbeszéljék a vezetőséggel. Indítványozza, hogy hirdessenek meg lakossági fórumot, ahol 
közbiztonság, munkahelyteremtés, közlekedés, egészségügy területén bárki hozzászólhat a 
közügyekhez. Téma és mondanivaló szerinte lenne bőven a lakosság részéről. Ez nyilván nem 
azonos a közmeghallgatással, ahol bizonyos keretek közé vannak szorítva.  
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a közmeghallgatás az a fórum, amely alkalmas arra, 
hogy a képviselő-testület szervezett keretei között a közügyeknek teret tudjon biztosítani. 
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Lakossági fórumokat a területi képviselők tartanak, az elmúlt időben volt arra is példa, hogy 
több képviselő együtt is tartott lakossági fórumot. Véleménye szerint a területi képviselők 
hatáskörében van annak tere, hogy a lakossághoz közeli formában valósuljon meg az 
információ csere.  
 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője elmondja, a magyar jogállam a 
következő alappilléreken nyugszik. A lakosság Alaptörvényben biztosított joga és lehetősége 
a hatalom közvetlen gyakorlására a választások, konkrétan a parlamenti, európai parlamenti, 
helyi képviselő-testületi és polgármester választás. Ezen túlmenően a jogszabályok az 
országos népszavazásban, országos népi kezdeményezésben, helyi népszavazásban, helyi népi 
kezdeményezésben adják meg a lehetőséget arra, hogy a polgárok a hatalom gyakorlásába 
közvetlen úton tudjanak beleszólni. Az önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza a 
közmeghallgatás intézményét. A Képviselő-testület évente egy alkalommal szabályozott 
keretek között tart közmeghallgatást, ahol a hozzászólók minden témát érinthetnek. Ezen 
kívül a jelenlegi jogállami felépítés a közvetett demokrácia, közvetett hatalom gyakorlás 
módját működteti, a választott képviselők útján gyakorolják a lakosság tagjai a jogállam 
működésében való részvételüket. A lakossági fórumra vonatkozóan az önkormányzat 
SZMSZ-e külön rendelkezést nem tartalmaz. Elsősorban a területi képviselők által tartott 
lakossági fórumok gyakorlata működik, megfelelő rendszert biztosít a lakosság véleményének 
elmondásához. A önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza még a fogadó órák rendszerét, melyet 
minden pénteken tart a polgármester, alpolgármester. A lakosság él is ezzel a lehetőséggel, 
átlagban 8-9 személy fogadására kerül sor a pénteki napokon.  
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a területi képviselők esetében is működik a fogadó óra, 
rendszeres időpontban, helyszínen. Kéri Márton Ferenc képviselőt, következő hozzászólását 
tegye meg.  
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, már szó került felvetésére a költségvetés kapcsán, és 
nagyjából választ is kapott kérdésére. A FIDESZ nagy hangsúlyt fektetve felkérte a 
polgármestereket, hogy a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel a 2012-es jutalmakat fizessék 
vissza, kérdése az volt, hogy Ózd viszonylatában ez visszafizetésre került-e, melyre 
polgármester azt válaszolta, hogy nem volt erre szükség, mert nem volt ilyen jutalmazás. 
Emlékezete szerint volt ilyen jutalmazás, igaz ő nem szavazta meg, tehát a polgármester 
válasza nem vág össze az ismereteivel. 
 
Fürjes Pál polgármester szerint különválik a szavazás és az, hogy valóban mi történt. Az ügy 
kapcsán a példamutatásra hívja fel a figyelmet, amikor az ország nehéz gazdasági helyzetben 
van, mindenkinek meg kell érteni az idők szavát. Szükség volt arra, hogy a kormány 
nyomatékosan felhívja a figyelmet ennek a betartására.  
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a munkát és az ülést bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 
 

   Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
            jegyző       polgármester 


