
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 15-én a Városháza 
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné 
Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, 
Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol  van:  Dr. Bélteczki János, Dr. Lengyel Elemér képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   jegyző 
Dr. Sztronga Eszter   aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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  és Szociális Osztály vezetője 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető  
 
Napirendi javaslat:  
 
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosítójú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városban” című projekttel kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötésére 
 
Előterjesztő: Polgármester 

    
 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van. 
Kéri, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosítójú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városban” című projekttel kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötésére 
 
Előterjesztő: Polgármester 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Javaslat 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosítójú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése 

Ózd városban” című projekttel kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötésére 

 
Előterjesztő: Polgármester 
Előkészítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2011.(VII.28.) határozatában döntött a 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházás megvalósításáról. 
A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv és a 
Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők végrehajtása érdekében elfogadott, a Nemzeti 
Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 
27.) Korm. rendelet értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a 
települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 
valósítani, Ózd Város szennyvíz projektjét illetően legkésőbb 2015. december 31-ig. 
 
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. § (1) 
bekezdése értelmében, ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés 
elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás 
megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat.  
 
Ennek megfelelően a Kormány egy intézkedéscsomagot fogadott el a szennyvíz-elvezetési és 
- tisztítási beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében, melynek részei az alábbiak: 
 

- az 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozatban a nemzeti fejlesztési miniszter került 
kijelölésre a Projektekhez kapcsolódó kormányzati intézkedések végrehajtására, és 
nevesítésre került 58 olyan projekt – többek közt az ózdi is - amelyek vonatkozásában 
kormányzati intézkedésre van szükség; 
 

– a 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendeletet módosító 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 
alapján meghatározásra kerültek a nemzeti fejlesztési miniszter által ellátandó 
feladatok általános szabályai; 
 

– a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben rögzítésre került a projektekhez kapcsolódó 
ügyek kiemelt hatósági üggyé nyilvánítása; 

 
– 2013. április 23-án kihirdetésre került az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet 

felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 
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miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának 
elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet, melyben meghatározásra 
került a szóban forgó projektek megvalósítását szolgáló szervezetrendszer feladat- és 
hatásköre.  
 
 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a 117/2013. (IV. 23.) Korm. 
rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó Kedvezményezettként 
köteles a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetése 
végrehajtása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 
konzorciumi megállapodást kötni.  
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése érdekében kérem a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását! 
 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (VII.15.) határozata 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosítójú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése 

Ózd városban” című projekttel kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötéséről 

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

1.) Ózd Város Önkormányzata a 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet 8.§ (3)-(4) bekezdései 
alapján a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városban” tárgyú beruházás megvalósítása érdekében Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. A Megállapodást a határozat 1. 
melléklete tartalmazza. 
 

2.) A Képviselő-testület a Megállapodás aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős:  a szerződések, okiratok előkészítéséért: 
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
  a Megállapodás aláírásáért: 
  Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
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Fürjes Pál előterjesztő elmondja, öt év óta folyik a városban a szennyvízberuházás projekt. 
Az országban 58 program – köztük az ózdi is – a nemzeti fejlesztési miniszterhez került 
kormányzati intézkedés céljából, a beruházások minél előbbi megvalósítása érdekében. A 
projektet eddig gátló tényezők között megemlíti a legfontosabbat, az önerő meglétét. Jelentős 
terhet jelent minden önkormányzat részére az önerő biztosítása. Ózd vonatkozásában  15,9 %, 
azaz 686 M Ft önerőnek kell rendelkezésre állnia. Az önerő biztosítása után még 
közbeszerzéssel és egyéb ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok okozhatnak időeltolódást. A 
folyamat felgyorsítása érdekében döntött a Kormány úgy, hogy létrehozza a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-t, melynek felügyelete alatt a késedelemben lévő 
projektek üteme felgyorsulhat. A beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat 
konzorciumi megállapodást köt a Kft-vel.  Fontos megemlíteni, hogy a megállapodás 
keretében a kedvezményezett, vagyis az ózdi önkormányzat helyzete nem változik,  a 
létrejövő beruházás eredményét 100 %-ban fogja birtokolni, és a vagyon is nála marad. A 
projekt felügyelet alá vonása az önkormányzat számára nem gazdasági hátrányt, hanem előnyt 
jelent, elősegíti a 2015. tavaszi megvalósítást.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, mint ismeretes a szennyvíz telepen súlyos környezet 
szennyezés történt, a szennyvíz iszapot kiengedték a mezőre. Az ügyben rendőrségi 
feljelentés történt, a nyomozás megindult. A környezetszennyezés tényét senki nem tagadta, 
csak a felelősséget akarták ráterhelni egy munkásra. Kérdése, a környezetszennyezés nem lesz 
kihatással az új szennyvíz telepre, nincs szükség talajcserére, és ha igen annak a költségét ki 
fogja viselni? További kérdése, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek-e?  
 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, természetesen minden szükséges hatósági engedéllyel 
rendelkeznek a szennyvízberuházással kapcsolatban, mely a jelenleg meglévő telepen fog 
megvalósulni. A régi és az új telephely közötti átállás zavartalanul megtörténhet.  Márton 
Ferenc által említett környezetszennyezéssel kapcsolatban elmondja, az nincs összefüggésben 
a jelenlegi beruházással. A környezetszennyezésről készített youtube-on szereplő felvétel 
szerint is az a telep másik oldalán van, nem befolyásolja az új telep építését.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök mivel több kérdés, észrevétel nincs, kéri, szavazzanak az 
előterjesztésről. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2013. (VII.15.) határozata 

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosítójú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése 
Ózd városban” című projekttel kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás megkötéséről 
 

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

1.) Ózd Város Önkormányzata a 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet 8.§ (3)-(4) bekezdései 
alapján a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
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fejlesztése Ózd városban” tárgyú beruházás megvalósítása érdekében Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. A Megállapodást a határozat 1. 
melléklete tartalmazza. 
 

2.) A Képviselő-testület a Megállapodás aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős:  a szerződések, okiratok előkészítéséért: 
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
  a Megállapodás aláírásáért: 
  Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
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Obbágy Csaba levezető elnök megköszöni a munkát, felhívja a figyelmet arra, hogy a 
következő testületi ülésre július 25-én kerül sor, majd az ülést bezárja.  
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Dr. Almási Csaba sk.         Fürjes Pál sk. 
       jegyző          polgármester 


