Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András,
Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba,
Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Berki Lajos
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Zsigray Árpád
Puskáné Murányi Gabriella
Dr. Mustosné Jakab Judit
Török Józsefné
Szabó Gáborné
Alberti József
Kovács Gergely
Tengely András
Halász Sándor
Mészáros-Bányai Zsuzsanna
Bíró Ferenc
Pap Béláné
Martisné Víg Zsuzsanna

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője
PH. Hatósági Osztály vezetője
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatalának
vezetője
Alkotmány Úti Összevont Óvoda vezetője
Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda vezetője
Béke Telepi Óvodák vezetője
könyvvizsgáló
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. FB elnöke
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőj
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény mb. vezetője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyvvezető (1-14. napirendi pontig)
jegyzőkönyvezető (15-28. napirendi pontig)

Napirendi javaslat:
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(….) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési
díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester

2.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(….) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és
térítési díjáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester

3.)

Javaslat a Vízkorlátozási Terv jóváhagyására
Előterjesztő: BORSODVÍZ Zrt. cégvezetője
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4.)

Javaslat a BORSODVÍZ Zrt. 2013. május 29-i közgyűlésével kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására
Előterjesztő: Polgármester

5.)

Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola egyházi fenntartásba adásával
kapcsolatos tulajdonos önkormányzati vélemény kialakítására, és egyéb döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Polgármester

6.)

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás
működtetésének átadására az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által alapított Ózd és
Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tevékenységi
körébe
Előterjesztő: Polgármester

7.)

Javaslat államháztartáson kívüli szervezet támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Polgármester

8.)

Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
Előterjesztő. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

9.)

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény behajthatatlan követeléseinek
nyilvántartásból való törlésére
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője

10.)

Javaslat óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetésére, valamint óvodai
intézmények átszervezésére
Előterjesztő: Alpolgármester

11.)

Javaslat a 2013. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
biztosított pénzügyi előirányzat felosztására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

12.)

Javaslat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladat ellátására kiírt nyilvános pályázat elbírálására
Előterjesztő: Eseti Bizottság elnöke

13.)

Javaslat az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 és 9105/4 hrsz-ú ingatlanok
hasznosítására kiírt pályázati eljárások eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

14.)

Javaslat a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 2013. évi
költségvetési keret felosztására és ennek feltételeire
Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke

15.)

Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója

16.)

Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
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Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
17.)

Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

18.)

Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

19.)

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

20.)

Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Meghívott: Szabó Gáborné könyvvizsgáló

21.)

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

22.)

Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

23.)

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladatellátásának
áttekintésére és szervezetének racionalizálására
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

24.)

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előterjesztő: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

25.)

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2012. évben lebonyolított
közbeszerzési eljárásairól
Előterjesztő: Polgármester

26.)

Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

27.)

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Fürjes Pál polgármester a rendkívüli ülés óta eltelt időszak nagy érdeklődést keltett témájával
kapcsolatban rövid tájékoztatót tart. Elmondja, a témával kapcsolatban vissza kell nyúlni 2010-ig,
amikor megalkották a Rombauer tervet. Megvizsgálva az elmúlt 20 év történéseit, a nagyfokú
munkanélküliséget, a tervben megalkottak egy stratégiát a város és környékének fejlesztésére,
amivel a Törzsgyár területén lévő tájsebet is orvosolni kívánják. 20 éven át hiába vártak a törzsgyár
területére befektetőket, nem jöttek, csak még jobban leromlott az állapota, ezért közösségi funkciót
képzeltek el a területen. Ehhez jól kapcsolódik a digitalizációs központ építése, amely óriási
beruházás. Akik úgy gondolják nem elég tempóban halad a fejlesztés, nem ismerik a nagy
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beruházások körülményeit. A rendkívüli testületi ülésen a korábbi fejlesztési források mellé egy
ötödik fejlesztési forrás lehetőségét is megnyitották, Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma
Kulturális, Oktatási Központ pályázati forrásból történő létesítésének elvi lehetőségéről döntöttek.
A városban elterjedt néhány valótlan hír, amely betudható a lakosság nem kellő informáltságának,
ezt az információ hiányt szeretnék pótolni különböző tájékoztatási formákkal.
A kreatív kultúripar a leginkább fejlődő ipar a világon, ennél a projektnél is egy ilyen iparághoz
tették le a voksot, ezt a lehetőséget próbálják kihasználni. Az a demagógia, amelyet egyesek a
témával kapcsolatban hangoztatnak, alkalmas a zavarkeltésre. Az elmúlt két évben a városvezetés
sokat tett a városimázs javításáért, hisz a média egy része még ma is azt sugallja, hogy Ózdon
nagyon nehéz élni. Ennek az előítéletnek a megváltoztatásáért dolgoznak, ebbe az irányba fognak
haladni, döntéseik megfontoltak. Kéri, mindenki értse meg, jogos hogy vannak személyes
panaszok, de szét kell választani a tehetséget, a fejlődést, és szét kell választani a
törvénytelenséget, mindkettőt a maga helyén kell kezelni. A projekttel kapcsolatban felmerült
kérdések megválaszolására fórumokat fognak biztosítani. Hazugság az, hogy roma családok Ózdra
költöztetését tervezik, és hogy a megépítendő kulturális központ ezt fogja generálni. Olyan
módszertani központ létesülhet, amely egyedül álló lesz az országban. Néhány példát említ a
Kormány intézkedései közül, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy a megélhetési
körülmények javítása a helyére kerüljön: 30 napot kell igazoltan dolgozni annak, aki a következő
évben jogosultságot akar szerezni a segélyre, 50 órás hiányzás fölött a gyermekek támogatására
adandó segély megvonandó a szülőktől, a támogatások köre az adókedvezmények irányába
tolódik, aki dolgozik, az tud több kedvezményt igénybe venni. Ózd város rendeletben szabályozta,
és a segélyek feltételéül szabta, hogy a lakókörnyezet rendben legyen. Véleménye szerint ezen a
területen radikális módszerekkel nem mennek semmire. Várja a lakossági kérdéseket, ígéri,
folyamatos tájékoztatást fognak adni a témával kapcsolatban.
Ezután kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a szavazógépet és kapcsolják ki a
mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatképes, mivel 15 képviselő jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi:
- A meghívóban 6.) napirendként szereplő „Javaslat az Ózd Város Önkormányzata által
biztosított egészségügyi alapellátás működtetésének átadására az Ózd Kistérség Többcélú
Társulása által alapított Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény tevékenységi körébe” c. előterjesztést 6/a.) napirendként javasolja
megtárgyalni.
- 6/b.) napirendként javasolja a „Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása módosításának elfogadására” c. előterjesztést felvételét.
- 27.) napirendként a „Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
felügyelő bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés felvételét
javasolja.
- A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” 28.) napirendként kerül megtárgyalásra,
e napirend keretében Márton Ferenc három témában – Lakossági fórum, Iskolák körzetei,
és Múzeum -, valamint Berki Lajos a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - Roma
stratégiáról, ezen belül a foglalkoztatásról, oktatásról, és a nemzeti kulturális központ
lehetőségeiről - jelezte hozzászólási szándékát.
Kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a napirendről.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(….) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési
díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Előterjesztő: Polgármester
2.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(….) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és
térítési díjáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester

3.)

Javaslat a Vízkorlátozási Terv jóváhagyására
Előterjesztő: BORSODVÍZ Zrt. cégvezetője

4.)

Javaslat a BORSODVÍZ Zrt. 2013. május 29-i közgyűlésével kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására
Előterjesztő: Polgármester

5.)

Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola egyházi fenntartásba adásával
kapcsolatos tulajdonos önkormányzati vélemény kialakítására, és egyéb döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Polgármester

6/a.)

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás
működtetésének átadására az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által alapított Ózd és
Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tevékenységi
körébe
Előterjesztő: Polgármester

6/b.)

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának
elfogadására
Előterjesztő: Polgármester

7.)

Javaslat államháztartáson kívüli szervezet támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Polgármester

8.)

Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
Előterjesztő. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

9.)

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény behajthatatlan követeléseinek
nyilvántartásból való törlésére
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője

10.)

Javaslat óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetésére, valamint óvodai
intézmények átszervezésére
Előterjesztő: Alpolgármester

11.)

Javaslat a 2013. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
biztosított pénzügyi előirányzat felosztására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

12.)

Javaslat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladat ellátására kiírt nyilvános pályázat elbírálására
Előterjesztő: Eseti Bizottság elnöke
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13.)

Javaslat az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 és 9105/4 hrsz-ú ingatlanok
hasznosítására kiírt pályázati eljárások eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

14.)

Javaslat a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 2013. évi
költségvetési keret felosztására és ennek feltételeire
Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke

15.)

Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója

16.)

Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

17.)

Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

18.)

Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

19.)

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

20.)

Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Meghívott: Szabó Gáborné könyvvizsgáló

21.)

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

22.)

Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyására
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

23.)

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladatellátásának
áttekintésére és szervezetének racionalizálására
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

24.)

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előterjesztő: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

25.)

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2012. évben lebonyolított
közbeszerzési eljárásairól
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Előterjesztő: Polgármester
26.)

Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

27.)

Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Polgármester

28.)

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
1.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője az első és második napirendhez az
alábbi kiegészítés teszi. Mindkét esetben helyi önkormányzati rendeletről van szó, ezek a térítési
díjak olyan intézményekben nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek az Ózd Kistérség
Többcélú Társulásában működnek. A Társulásnak nincs olyan feladat- és hatásköre, amely
lehetővé tenné a jogszabályalkotást, ezért május 16-ai ülésén határozatban döntött a térítési
díjakról. Korábbi döntésében kijelölte Ózd Város Önkormányzatát, mint székhely
önkormányzatot, hogy a helyi rendeleteket alkossa meg.
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke kiemeli,
hogy a térítési díjak minimális emelést tartalmaznak, az infláció alatti mértékben emelkednek. A
bizottság mindkét rendeletet elfogadásra ajánlja.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja mindkét rendeletet.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-módosításokat és mindkettőt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak, az első napirend kapcsán a rendeletről.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési
díjáról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
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alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési
díjáról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13-18. §-a
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § Az étkeztetés igénybe vétele esetében
1. Számított intézményi térítési díj:
1.1. az ebéd elvitelével
1.2. az ebéd lakásra szállítással
2. megállapított intézményi térítési díj:
2.1. az ebéd elvitelével
2.2.az ebéd lakásra szállítással
14. § A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díja:
1. Számított intézményi térítési díj
2. Megállapított intézményi térítési díj
15. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1. szociálisan rászorult személy esetén
1.1. számított intézményi térítési díj:
1.2. megállapított intézményi térítési díj:
2. szociálisan nem rászorult személy esetén
16. § A Támogató szolgálat igénybevételének térítési díja:
1. Személyi segítő szolgálat térítési díja
1.1. szociálisan rászorult személy esetében
1.1.1. számított intézményi térítési díj
1.1.2. megállapított intézményi térítési díj
1.2. szociálisan nem rászorult személy esetében
2. Szállító szolgálat térítési díja
2.1. szociálisan rászorult személy esetében
2.1.1. számított intézményi térítési díj:
2.1.2. megállapított intézményi térítési díj:
2.2. szociálisan nem rászorult személy esetében
17. § A szenvedélybetegek nappali intézménye
1. Számított intézményi térítési díj:
2. Megállapított intézményi térítési díj:
18. § A Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
1.számított intézményi térítési díj:
2. megállapított intézményi térítési díj:

278,- Ft/nap
456,- Ft/nap
275,- Ft/ebéd
455,- Ft/ebéd
104,- Ft/óra
80,- Ft/óra

418,- Ft/nap
110,- Ft/nap
300,- Ft/nap

232,- Ft/óra,
180,- Ft/óra
800,- Ft/óra;

46,- Ft/km,
40,- Ft/km
200,- Ft/km;
- 806,- Ft/nap
0,- Ft
81,- Ft/nap
0,- Ft”

2. § A Rendelet 19-20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19. § Idősek otthona szolgáltatásainak térítési díja:
1. Szent István úti egység esetében
1.1. számított napi intézményi térítési díj
1.1.1. számított havi intézményi térítési díj
1.2. megállapított napi intézményi térítési díj
1.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj

2.721,- Ft/nap,
81.630,- Ft/hó
2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó
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2. Szabolcs közi egység esetében
2.1. számított napi intézményi térítési díj
2.1.2. számított havi intézményi térítési díj
2.2. megállapított napi intézményi térítési díj
2.2. megállapított havi intézményi térítési díj
3. Bulcsú úti egység esetében
3.1. számított napi intézményi térítési díj
3.1.1. számított havi intézményi térítési díj
3.2. megállapított napi intézményi térítési díj
3.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj
20. § Átmeneti Szállás szolgáltatásainak térítési díja:
1.számított napi intézményi térítési díj
1.1. számított havi intézményi térítési díj
2.1. megállapított napi intézményi térítési díj
2.1. megállapított havi intézményi térítési díj

2.843,- Ft/nap,
85.290,- Ft/hó
2.710,- Ft/nap
81.000,- Ft/hó
3.903,- Ft/nap,
117.090,- Ft/hó
2.700,- Ft/nap
81.000,- Ft/hó
1.298,- Ft/nap
38.940,- Ft/hó
350,- Ft/nap
10.500,- Ft/hó”

3. § Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Obbágy Csaba levezető elnök elmondja, a bizottsági elnökök az előző napirend tárgyalásakor e
rendelettel kapcsolatban is elmondták véleményüket, így kéri szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és
térítési díjáról szóló 7/ 2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.2.6.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és
térítési díjáról szóló 7/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„7. § A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele esetében az intézményi térítési díj mértéke:
a) Gyermekjóléti szolgáltatás: térítésmentes.
b) Katona József úti Bölcsőde
ba) Számított gondozási intézményi térítési díj:
1.506 Ft/nap/fő
45.180 Ft/hó/fő
bb) Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 0 Ft
bc) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 300 Ft + Áfa
c) Gyermekek Átmeneti Otthona
ca) Számított intézményi térítési díja:
1.993 Ft/nap/fő
59.790 Ft/ hó/fő
cb) Megállapított intézményi térítési díja:
1.990 Ft /nap/fő
59.700 Ft/hó/fő
azzal, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében a személyi térítési díj megállapításánál
figyelembe kell venni, hogy annak mértéke nem lehet magasabb a díjfizetésre kötelezett számára
a gyermek(ek) után rendszeresen folyósított ellátások összegétől.
d) Családok Átmeneti Otthona
da) Számított intézményi térítési díja:
2.235 Ft/nap/fő
67.050 Ft/ hó/fő
db) Megállapított intézményi térítési díja:
2.235 Ft/nap/fő
67.050 Ft/ hó/fő”
2. § Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.

3.) napirend
Javaslat a Vízkorlátozási Terv jóváhagyására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, törvényi kötelezettségnek
tesznek eleget, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2013. (V.23.) határozata
a Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező, a BORSODVÍZ Zrt. által elkészített
Vízkorlátozási Tervet jóváhagyja.
A Vízkorlátozási Tervet a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Felelős: Közzétételért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2013. május 31.

1. melléklet a 133/2013. (V.23.) határozathoz
VÍZKORLÁTOZÁSI TERV
Az ivóvízfogyasztást korlátozó intézkedések bevezetésre kerül sor a Borsodvíz Zrt. üzemeltetési
területén, az esetben, ha víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igényeknek
megfelelő vízmennyiség szolgáltatására.
Eljárási szabályok az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet közműves ivóvízellátásáról szóló 83.
§-nak 1. és 2. pontja alapján:
A vízkorlátozási tervet a Borsodvíz Zrt. a területileg illetékes Önkormányzatok részére megküldi.
A korlátozás szükséges fokozatának életbeléptetését a Társaság cégvezetőjének kérésére, a
képviselő testület által jóváhagyott tervnek megfelelően, a Polgármester rendeli el. Az elrendelés
időpontját és a korlátozás fokozatát az Önkormányzat visszaigazolja a szolgáltató felé.
Azon településeken ahol, a szolgáltatás átvett ivóvízből történik, a szolgáltatást a Borsodvíz Zrt.
végzi, a korlátozást az átadó és szolgáltató együttes kezdeményezésére a Polgármester rendeli el.
A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
A korlátozási terv végrehajtása területén a helyi Önkormányzat és a Társaság köteles szorosan
együtt működni az alábbiak szerint:
A Társaság a közületi fogyasztókat írásban értesíti az őket érintő korlátozás mértékéről.
A helyi Önkormányzat értesíti a lakosságot a korlátozási lépcső bevezetéséről a helyileg szokásos
közhírrétételi formában.
Fentieken túlmenően a Társaság is értesíti a fogyasztókat a nagyobb településeken, plakátok
elhelyezésével, illetve egyéb módon.
Rendelkezés betartását mind a helyi Önkormányzat, mind a Társaság köteles folyamatosan együtt
ellenőrizni és a korlátozás megszegőjével szemben, az Önkormányzat szabálysértési eljárást
kezdeményez.
A vízkorlátozás fokozatának csökkentését, illetve visszavonását a Társaság kérésére, a helyi
Polgármester rendeli el.
A vízkorlátozás életbelépésének napjától, annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden
közületi fogyasztó köteles a vízmérőt naponta leolvasni és a leolvasás eredményét ( a mérőóra
állását ) vízfogyasztási naplóban rögzíteni.
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Erre egy felelős személyt kell az intézménynél kijelölni. A Borsodvíz Zrt. ellenőrzést végző
alkalmazottja időközönként korlátozás alá vont fogyasztók vízmérőit szintén leolvassa, a
vízfogyasztási napló bejegyzésével azonosítja és azt láttamozza.
A vállalat, intézmény megbízottja az ellenőrzés alkalmával a Borsodvíz Zrt. részéről megjelent
ellenőrt a munkájában segíteni, a vízfogyasztás megállapítása esetén a vízművek képviselőjének
bejegyezését aláírásával elismerni köteles.
Túlfogyasztás vagy a fenti eljárás megszegése esetén a Borsodvíz Zrt. megbízottja jegyzőkönyvet
készít, melynek alapján az Önkormányzatokon keresztül szabálysértési eljárást kezdeményez.
A vízkorlátozás elrendelésének, illetve visszavonásának tényéről, időpontjáról és fokozatáról a
szolgáltató köteles tájékoztatni az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, B-A-Z. Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve,
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékes szervezetét.
A korlátozás bevezetésének elindítása a szolgáltató részéről:
Hétvégi locsolási tilalom:
Azokon a területeken, ahol az üdülőterületi vízfelhasználás hétvégeken a vízigényeket jelentősen
megnöveli, hétvégi - péntek 1600 órától vasárnap 2200 óráig – vízkorlátozás vezethető be.
Nappali vízkorlátozás (600 – 2200 óra között):
Elrendelés szükséges, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget
eléri és a vízigények csökkenése nem várható.
I. fokozatú vízkorlátozás:
Elrendelés szükséges, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget
három egymás követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakosság valamint
az egészségügyi intézmények, szociális és gyermekotthonok, iskolák, óvodák, bölcsődék és a
tűzoltás vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható.
II. fokozatú vízkorlátozás:
Elrendelés szükséges, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget öt
egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakosság valamint az
egészségügyi intézmények, szociális és gyermek otthonok, iskolák, óvodák, bölcsődék és a
tűzoltás vízigénye az I. fokozatú vízkorlátozással már nem biztosítható.
III. fokozatú vízkorlátozás:
Elrendelés szükséges, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget tíz
egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakosság valamint az
egészségügyi intézmények, szociális és gyermekotthonok, iskolák, óvodák, bölcsődék és a tűzoltás
vízigénye a II. fokozatú vízkorlátozással már nem biztosítható.
A korlátozás fokozatainak tartalma:
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Hétvégi locsolási tilalom:
-

-

Parkok, kertek locsolásának tilalma.
Gépjárművek mosásának tilalma.
Nappali vízkorlátozás:
A hétvégi locsolási tilalom fokozatban szereplő korlátozásokon túlmenően:
Parkok, kertek locsolásának tilalma minden nap 600 - 2200.
Gépjárművek mosásának tilalma minden nap 600 - 2200.
I. fokozat:
A nappali vízkorlátozásban szereplő korlátozásokon túlmenően:

-

Parkok és kertek locsolásának teljes tilalma.
Gépjárművek mosásának teljes tilalma.
Közületi fogyasztók vízfelhasználásának 10 % - ig terjedő korlátozása.
A községi, városi Önkormányzat intézkedik a közületek, magánszemélyek tulajdonában lévő
közcélú részleges vízellátásra alkalmas víznyerő helyek egészségügyi felülvizsgálatára és
üzemképességük biztosítására.
II. fokozat:
Az I. fokozatban szereplő korlátozásokon túlmenően:

-

Közületi fogyasztók vízfelhasználásának 20 %-ig terjedő korlátozása.
A magasabban fekvő településrészek egyenletes ellátása érdekében az alacsonyabb fekvésű
területek vezetékeiben uralkodó nyomásértékek csökkentése az előre kijelölt tolózárak fojtásával.
III. fokozat:
A II. fokozatban szereplő korlátozásokon túlmenően.

-

a II. fokozatban érintett közületi fogyasztók szükség szerinti, de maximum 40 % - os mértékig
terjedő korlátozása.
Szélsőséges vízhiányok esetén a szakaszos vízszolgáltatás bevezetése egyes településrészek előre
meghatározott időtartamú teljes kizárásával.
Azokon a helyeken, ahol közületi fogyasztók nincsenek, a lakosság részére az egyenletes
vízelosztás a magáncsatlakozók ideiglenes lezárásával, kizárólag közkifolyós vízellátással
biztosítható.
A végrehajtás módja:
Az I. és II. fokozatban a vízfelhasználás korlátozása kiterjed a közületi fogyasztókra, akiknek napi
átlagos vízfogyasztása meghaladja a 10 m3/d értéket.
A korlátozás alapját a közületi fogyasztók esetén a korlátozás bevezetését megelőző három hónap
fogyasztásának egy napra eső átlaga képezi.
Az egyes jelentősebb intézmények kórházak, orvosi rendelők, szociális és gyermekotthonok,
iskolák, óvodák és bölcsődék, a százalékos korlátozásba nem vonhatók be. A korlátozás III.
fokozatában a szakaszos vízszolgáltatást ezeknek az intézményeknek is el kell viselniük.
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Szakaszos vízellátás esetén is lehetőség szerint gondoskodni kell a három és ennél több szintes
épületekből álló lakótelepek naponta kétszeri vízellátásáról oly módon, hogy a legfelső szinten is
biztosítható legyen a fogyasztó készüléket működtető víznyomás.
Amennyiben ez nem valósítható meg a szolgáltatónak kötelessége gondoskodni a tartálykocsis
vízellátás biztosításáról, naponta minimum két alkalommal.
A vízkorlátozás elrendelése esetén a Borsodvíz Zrt. műszaki intézkedésekkel ( pl. tolózárak
fojtásával ) is csökkentheti a korlátozás alá vont fogyasztók vízvételezését.
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
4.) napirend
Javaslat a BORSODVÍZ Zrt. 2013. május 29-i közgyűlésével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, törvényi változásból fakadó javaslatot tárgyalnak. A törvény az
önkormányzatok tulajdonába rendeli a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos vagyontárgyakat. A
Borsodvíz Zrt. egy önkormányzatok által alapított zártkörű társaság, a vagyonában szereplő
tárgyak visszakerülnek könyvszerinti érték szerint is az önkormányzatokhoz. Ez a Zrt-nek
vagyonvesztést fog eredményezni, ezt kezelnie kell, a törzstőke csökkentése döntést igényel a
közgyűléstől. Ezt tartalmazza az előterjesztés. A tegnapi napon a Borsodvíz Zrt. Felügyelő
Bizottsági ülésén megismerték a számokat, a fele vagyon csökkenése következik be, ezért
tartalmazza a határozat a jegyzett tőke 50 %-os leszállítását.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2013.(V.23.) határozata
a BORSODVÍZ Zrt. 2013. május 29-i közgyűlésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester a BORSODVÍZ Zrt. közgyűlésén
megszavazza a Társaság jegyzett tőkéjének 50%-os mértékű leszállítását, és az ezzel kapcsolatos
Alapszabály módosítását, a határozat 1. és 2. mellékletben foglalt közgyűlési határozat
tervezeteknek megfelelően.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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1. melléklet a 134/2013. (V.23.) határozathoz
…/2013. (……) sz. közgyűlési határozat
Alaptőke leszállítás mértéke
A közgyűlés minősített többséggel a BORSODVÍZ Zrt. jelenlegi 2.793.670.000,-Ft-ot kitevő
alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 1.396.835.000,-Ft-tal leszállítani rendeli.
Az alaptőke leszállításának eredményeként a részvénytársaság leszállított alaptőkéje
1.396835.000,-Ft-ot tesz ki.
Az alaptőke leszállítás oka: veszteségrendezés
Az alaptőke leszállítására a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 79.§ (1)
bekezdésben elrendelt ingyenes vagyonkiadással összefüggésben a BORSODVÍZ Zrt-nél
bekövetkezett vagyonvesztés miatt került sor, amely olyan mértékű volt, hogy a részvénytársaság
saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-át meghaladó mértékben csökkent, és
ezáltal a Gt. 245.§-ában előírt alaptőke leszállítási kötelezettség beállt.
Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja
Ha az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzése megtörténik, úgy azt követően szükségessé válik
a részvények névértékének a leszállítása is, amely jogtechnikailag a nyomdai úton előállított
részvények esetén a részvények kicserélésével történik akként, hogy a jegyzett tőke terhére
kibocsátott
37.095 db névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajtát képviselő „B” jelölésű
törzsrészvények közül


a 2.603 db névre szóló, egyenként 1.000.000,-Ft névértékű részvény helyett kibocsátásra
kerül 2.603 db névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű törzsrészvény,



a 620 db névre szóló, egyenként 100.000,-Ft névértékű részvény helyett kibocsátásra kerül
620 db névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű törzsrészvény,



a 572 db névre szóló, egyenként 10.000,-Ft névértékű részvény helyett kibocsátásra kerül
572 db névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű törzsrészvény,

továbbá a kibocsátott
1.090 db névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajtát képviselő „A” jelölésű
osztalékelsőbbséget biztosító részvényosztály, illetve sorozatú


77 db névre szóló, egyenként 1.000.000,-Ft névértékű részvény helyett kibocsátásra kerül
77 db névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű „A” jelölésű osztalékelsőbbséget
biztosító részvény,



620 db névre szóló, egyenként 100.000,-Ft névértékű részvény helyett kibocsátásra kerül
620 db névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű „A” jelölésű osztalékelsőbbséget
biztosító részvény,
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615 db névre szóló, egyenként 10.000,-Ft névértékű részvény helyett kibocsátásra kerül
615 db névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű „A” jelölésű osztalékelsőbbséget
biztosító részvény.

A jelen határozat érvényességéhez a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 42.§ (1)
bekezdése szerint a Magyar Energia Hivatal hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás
beszerzéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.
A jelen közgyűlési határozatot a Magyar Energia Hivatal jogerős hozzájárulásának kézhezvételétől
számított 30 napon belül az Igazgatóság köteles a Cégközlönyben történő kétszer, egymás utáni
közzétételéről intézkedni akként, hogy a két közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie.
A jelen alaptőke leszállítás végrehajtása során – a Gt. 273.§ (1) bekezdés a) pontja szerint – nem
köthető a Zrt. esetleges hitelezőinek a felhívásához, illetve a hitelezők a Gt. 271.§ (1) bek. c) pontja
szerinti biztosítékra nem tarthatnak igényt.
Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának cégjegyzékbe történő bejegyzését követően a Gt.
275.§-a szerint köteles intézkedni a nyomdai úton előállított részvények kicseréléséről.

2. melléklet a 134/2013. (V.23.) határozathoz
…/2013. (……) sz. közgyűlési határozat
A közgyűlés – a Gt. 268.§ (4) bekezdésre utalva – minősített többséggel az alaptőke leszállításról
szóló közgyűlési határozat cégbírósági bejegyzését feltételezve, illetve ezen feltételtől
hatályosulva, a részvénytársaság 2012. december 11. napján egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja.
A Preambulum második bekezdése kiegészítésre kerül a jelen módosítás dátumával: 2013. …….
A III. Cikkely 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 1.396.835.000,-Ft, azaz egymilliárd –
háromszázkilencvenhatmillió – nyolcszázharmincötezer forint.”
A IV/3. pont az alábbiak szerint módosul:
„Az alapítás, valamint a működés során elhatározott alaptőke változás során kibocsátásra került:
a/ összesen 3795 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajtát képviselő, „B”
jelölésű törzsrészvény.
A „B” jelölésű törzsrészvényeken belül kibocsátásra kerültek, az alábbi sorozatú részvények:
2603 db, névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű részvény,
620 db, névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű részvény,
572 db, névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű részvény.
b/ összesen 1.090 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajtát képviselő, „A”
jelölésű osztalékelsőbbséget biztosító részvényosztály, amely az alábbi sorozatokból áll:
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Az „A” jelölésű osztalékelsőbbséget biztosító részvényosztály sorozatai:
77 db, névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű,
398 db, névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű,
615 db, névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű.”
-.-.-.5.) napirend
Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola egyházi fenntartásba adásával
kapcsolatos tulajdonos önkormányzati vélemény kialakítására, és egyéb döntések
meghozatalára
Obbágy Csaba levezető elnök, mint az előterjesztés előkészítője elmondja, alapos előkészítő
tárgyalások folytak a szakközépiskola egyházi fenntartásba adásával kapcsolatban. Mint
köztudott, 2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, így a Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola is. Az Egri Főegyházmegye korábban már kérte a várostól, január
után pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a középiskola fenntartását. Az átadáshoz
a határidő szoros, hisz május utolsó napjáig döntéseket kell hozni. A határozati javaslat 1. pontja
az egyetértés szándékának kinyilvánítása, a 2. pont tartalmazza, hogy augusztus 31. napjával
kerüljön át az Egri Főegyházmegyéhez a fenntartói jog, a 3. pont tartalmazza, hogy augusztus 30i határidővel a vagyonkezelésbe adott ingatlant és a hozzá kapcsolódó vagyoni elemeket a Kliktől a Képviselő-testület elvonja, a 4. pontban pedig felhatalmazzák a polgármestert a tárgyalások
lefolytatására, illetve a szükséges dokumentumok aláírására.
Fürjes Pál polgármester bízik abban, hogy hasonló sikertörténet lesz ez az egyházi fenntartásba
adás, mint a II. János Pál Általános Iskola, hiszen ebben az intézményben eredményesen folyik az
oktatás, jó az együttműködés az iskola és az önkormányzat között. Hasonlóan az Újváros téri
iskola bővítési lehetőségeihez, ez az iskola is elnyert egy 500 M Ft-os pályázatot a fejlesztéshez.
Kevés olyan város van ma az országban, ahol ebből a forrásból két nyertes pályázat is van.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismereti, a bizottság a javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2013. (V. 23.) határozata
a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola egyházi fenntartásba adásával
kapcsolatos tulajdonos önkormányzati vélemény kialakításáról és egyéb döntések
meghozataláról
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói és működtetési jogát az Egri
Főegyházmegye részére átadja.

2.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola feladat ellátását szolgáló ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyoni elemek
oktatási célra, határozatlan időtartamra 2013. augusztus 31. napjával az Egri
Főegyházmegye ingyenes használatába kerüljön, azzal a feltétellel, hogy a fenntartási és
működtetési költségek, valamint a vagyonbiztosítási díj a használót terheli.
Felelős:

a
megállapodás
előkészítéséért:
PH.
Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport
vezetője
szerződés aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
3.

A Képviselő-testület 2. pontban foglaltak alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ részére 2013. január 1. napjától a Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola fenntartása és működtetése céljából vagyonkezelésbe adott ingatlant és a
hozzá kapcsolódó vagyoni elemeket 2013. augusztus 30. napjával elvonja.
Felelős: vagyonkezelési szerződés módosítás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
szerződés módosítás aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2013. augusztus 30.

4.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
vagyon átadás-átvétel részletes feltételeinek meghatározásával kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására, valamint a vagyon átadás-átvételével kapcsolatos szerződések,
megállapodások, dokumentumok aláírására.
-.-.-.-

6/a.) napirend
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás
működtetésének átadására az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által alapított Ózd és
Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tevékenységi körébe
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke elmondja,
három területnek az együttes működtetéséről szól az előterjesztés. Az egészségügyi alapellátás, a
védőnői szolgálat és az ezeket ellátó gazdasági iroda működtetéséről. Az új intézménynek jogában
fog állni finanszírozási szerződéseket kötni az OEP-el. A bizottság tagjai között mindhárom terület
dolgozói képviseltetve vannak, elégedettek a működtetés átadással kapcsolatban. A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/ 2013. (V.23.) határozata
az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás működtetésének
átadásáról
az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által alapított Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi
és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tevékenységi körébe
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás szolgálatait – háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátást – működtetésbe adja Ózd
Kistérség Többcélú Társulása részére a 2013. július 2. napjával általa alapított – alapító okirata
szerint szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátást biztosító – Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátása körébe.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. július 2.
2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában megjelölt időponttól határozatlan időtartamra –
az Ózdinvest Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanban (Ózd, Október 23. tér 1.) e célra használt
helyiségek kivételével – ingyenes használatba adja az egészségügyi alapellátás feladatellátásához
szükséges ingó és ingatlanvagyont leltár szerint Ózd Kistérség Többcélú Társulásának azzal a
feltétellel, hogy az átadott vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat teljes körűen ellátja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős: a) az üzemeltetési szerződés aláírásáért: Polgármester.
b) az üzemeltetési szerződés előkészítéséért: Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
c) a kis-, és nagyértékű tárgyi eszközök leltár szerinti átadásáért: Szociális és
Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 2013. július 2.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi alapellátás keretében működtetett
szolgálatok tekintetében az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által alapított, és az egészségügyi
alapellátás működtetését alaptevékenységi körében biztosító Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény finanszírozási szerződést kössön 2013. július
2. napjával az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes szakigazgatási szervével.
Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 2013. július 2.
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, mint átadó munkáltatót, hogy az
egészségügyi alapellátás szolgálatainál közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók
tekintetében az áthelyezésről szóló megállapodást és az ehhez kapcsolódó áthelyezési okmányokat
aláírja.
Felelős: a) az áthelyezési megállapodás aláírásáért a Polgármester
b) az áthelyezési okmányok elkészítéséért a Humánerőforrás és Képviselő-testületi
Osztály vezetője
Határidő: 2013. július 2.
5. A Képviselő-testület
a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi alapellátás
működtetésére Ózd Város Önkormányzata részére utalt finanszírozásnak, mint
bevételi előirányzatnak,
b) a 2012. évi pénzmaradvány keretében az egészségügyi alapellátás működtetésére
jóváhagyott előirányzatnak
a 2013. július 1-jéig fel nem használt összegét 2013. július 2. napjával átadja Ózd Kistérség
Többcélú Társulása költségvetésébe az egészségügyi alapellátás további működtetése érdekében.
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2013. július 2.
-.-.-.6/b.) napirend
Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának
elfogadására
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a Társulás tagjainak tartott informális ülésen a települések
polgármesteri úgy ítélték meg, hogy szükség van a Társulásra, hiszen olyan kötelező feladatokat
lát el, amely önkormányzati keretek között nem mindig ellátható. Ez az előterjesztés arról szól,
hogyan kell átalakítani a törvénynek megfelelően a társulást.
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője ismerteti, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a társulásokat 2013. június
30-ig felül kell vizsgálni a szempontból, hogy a társulási megállapodások megfeleljenek a törvény
rendelkezéseinek, vagy a társulás tagjai dönthetnek úgy, hogy a társulást megszüntetik. Ózd
Kistérség Többcélú Társulása tagjainak az volt a véleménye, hogy a társulási formát tovább
kívánják működtetni, a társulási megállapodást átalakítják úgy, hogy az a törvény
rendelkezéseinek megfeleljen. A Társulási Tanács május 16-i ülésén a megállapodást elfogadta,
de érvényességéhez az szükséges, hogy minden tag önkormányzat képviselő-testülete minősített
többséggel elfogadja. A Putnoki Járáshoz tartozó 12 önkormányzat olyan álláspontot alakított ki,
hogy december 31-i hatállyal az Ózd Kistérség Többcélú Társulásból kiválnak. Az ózdi
társuláshoz 2014. január 1-től az Ózdi Járásban lévő önkormányzatok fognak tartozni. Ennek a
társulásnak az intézménye az, amiről a 6/a napirendben tárgyaltak, amely az egészségügyi,
szociális és gyermekjóléti ellátásokat fogja össze, azzal a kiegészítéssel, hogy a védőnők és a házi
orvosi alapellátást ellátó orvosok is ide tartoznak majd.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozatról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2013. (V.23.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosításának elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ózd Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. mellékletében foglalt
tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
döntést követően azonnal
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1. melléklet a 137/2013. (V.23.) határozathoz

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Az Ózdi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény,
valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
Társulási Megállapodással létrehozták az Ózd Kistérség Többcélú Társulást.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül
helyezte a Társulási Megállapodás alapját képező jogszabályokat, és a 146. § (1) bekezdésében
rögzítette, hogy a törvény hatályba lépése előtt kötött társulási megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény
hatályba lépését követő hat hónapon belül.
Fenti előzményeket tekintve, a Társulás tagjai az alábbi

társulási megállapodást
fogadják el:
I.
Általános rendelkezések

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

Székhelye

Képviselő

1.

Arló Nagyközség
Önkormányzata

3663 Arló
Ady Endre út 162.

Vámos Istvánné dr.

2.

Bánréve Község
Önkormányzata

3654 Bánréve
Kossuth Lajos utca 24.

Hajdú Gábor József

3.

Borsodbóta Község
Önkormányzata

3658 Borsodbóta
Széchenyi út 42.

Gulyás János

4.

Borsodnádasd Város
Önkormányzata

3671 Borsodnádasd
Alkotmány út 3.

Kormos Krisztián

5.

Borsodszentgyörgy Község 3623 Borsodszentgyörgy
Önkormányzata
Szentgyörgy u. 143.

Németh Gyula

6.

Bükkmogyorósd
Önkormányzata

Község 3648 Bükkmogyorósd
Petőfi út 5.

Pataki Csaba

7.

Csernely Község
Önkormányzata

3648 Csernely
Kissor út 26.

Vincze Tamás

8.

Csokvaomány Község
Önkormányzata

3647 Csokvaomány
Széchenyi út 1.

Mustos Tibor

9.

Domaháza Község

3627 Domaháza

Elek István
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Önkormányzata

Petőfi út 9.

10.

Dubicsány Község
Önkormányzata

3635 Dubicsány
Rákóczi út 1.

Susányi Gábor

11.

Farkaslyuk Község
Önkormányzata

3608 Farkaslyuk
Gyürky Gy. út 3.

Gábor Dezső

12.

Gömörszőlős Község
Önkormányzata

3728 Gömörszőlős
Kassai út 20.

É. Kovács Judit Éva

13.

Hangony Község
Önkormányzata

3626 Hangony
Rákóczi út 130.

Hangonyi László

14.

Hét Község
Önkormányzata

3655 Hét
Kossuth út 76.

Bende György

15.

Járdánháza Község
Önkormányzata

3664 Járdánháza
IV. Béla út 27.

Kovács Gábor

16.

Kelemér Község
Önkormányzata

3728 Kelemér
Tompa út 17.

Kovács László János

17.

Királd Község
Önkormányzata

3657 Királd
Alsó telep út 26.

Zupkó Andrásné

18.

Kissikátor Község
Önkormányzata

3627 Kissikátor
Táncsics út 51.

Kocsik László

19.

Lénárddaróc Község
Önkormányzata

3648 Lénárddaróc
Dózsa György út 66.

Bárdos István Gusztávné

20.

Nekézseny Község
Önkormányzata

3646 Nekézseny
Kossuth L. utca 1.

Varga Béla

21.

Ózd Város
Önkormányzata

3600 Ózd
Városház tér 1.

Fürjes Pál

22.

Putnok Város
Önkormányzata

3630 Putnok
Kossuth út 5.

Tamás Barnabás

23.

Sajómercse Község
Önkormányzata

3656 Sajómercse
Petőfi út 27.

Kovács Zoltán

24.

Sajónémeti Község
Önkormányzata

3652 Sajónémeti
Szabadság út 50.

Széles Annamária

25.

Sajópüspöki Község
Önkormányzata

3653 Sajópüspöki
Rákóczi út 58.

Varga Zoltánné

26.

Sajóvelezd Község
Önkormányzata

3656 Sajóvelezd
Rákóczi út 10.

Pál Katalin

27.

Sáta Község
Önkormányzata

3659 Sáta
Széchenyi út 19.

Bakos Péter

28.

Serényfalva Község
Önkormányzata

3729 Serényfalva
Kossuth út 63.

Szerna Csaba

29.

Uppony Község
Önkormányzata

3622 Uppony
Kossuth út 83.

Balogh Béla

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Arló
Bánréve
Borsodbóta

3.987
1.366
921
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Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony

3.305
1.224
136
819
925
908
320
2.023
81
1.635
532
1.876
530
904
340
304
779
37.380
7.235
251
537
545
853
1.236
1.050
346

5. A Társulás jogi személy.
6. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el, mint a
Társulás nem elkülönült munkaszervezete.
7. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnökök látják
el.
8. A Társulás a megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról:
a.) a Társulás által alapított és fenntartott intézmény útján, vagy
b.) valamely tagönkormányzat saját intézménye által a Társulás tagönkormányzatai részére
nyújtott feladatellátás útján
gondoskodik.
II.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
1. A Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében a jelen megállapodásban és a
szervezeti és működési szabályzatukban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,
hangolják össze a helyi önkormányzatok alábbi feladatait:
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1.1. szociális szolgáltatások és ellátások

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

1.2. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.
§-ában, a 41. § (1)-(2) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása.
1.2.1. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi
területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
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annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási
Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése,
jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzése érdekében biztosítja
1.2.2. gyermekjóléti központ keretében
1.2.2.1. gyermekjóléti szolgálat
1.2.2.2. utcai, lakótelepi szociális munka
1.2.2.3. kórházi szociális munka
1.2.2.4. kapcsolattartási ügyelet
1.2.2.5. készenléti szolgálat
működését.
1.2.3. Gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít – a családban élő
gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével,
foglalkoztatásával és étkeztetésével – azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői,
gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

1.3. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. §-ában meghatározott feladatok
ellátása érdekében egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi
gyermekorvosi, védőnői, fogászati alapellátási, iskola-egészségügyi szolgálatok és
alapellátási ügyelet működtetése.
1.3.1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátás
szakmai feltételeire, működtetésére és finanszírozására vonatkozó végrehajtási rendeletekben
foglaltak szerint annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében
biztosított legyen a folyamatos egészségügyi ellátás, az alábbi egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgálatokat működteti:
1.3.1.1. háziorvosi,
1.3.1.2. házi gyermekorvosi,
1.3.1.3. védőnői,
1.3.1.4. fogorvosi alapellátási,
1.3.1.5. iskola-fogászati,
1.3.1.6. iskola-egészségügyi,
1.3.1.7. alapellátási – felnőtt és gyermek – ügyeleti
szolgálatokat.
2. A Társulás által közösen fenntartott intézmények megnevezése:
1.
1.
1.
1.

Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ 3600 Ózd, Szent István út 10. (2013.
július 1-ig)
Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény 3600 Ózd, Petőfi út 12. (2013. július 1-ig)
Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda 3600 Ózd, Október 23 tér 1.
(2013. július 1-ig)
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (2013.
július 2. napjától)

A Társulás által közösen fenntartott intézmények irányító szervének neve, székhelye:
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Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3600 Ózd, Városház tér 1.
3. A Társulás által nyújtott szolgáltatásokat a tagok az alábbiak szerint veszik igénybe:
3.1. Szociális étkeztetés
Ózd, Domaháza és Kissikátor
3.2. Házi segítségnyújtás
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk,
Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Sajónémeti, Uppony

Hangony,

3.3. Családsegítés
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sajónémeti, Sáta, Uppony
3.4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza,
Kissikátor, Ózd
3.5. Támogató szolgálat
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Királd, Nekézseny, Sajónémeti, Ózd
3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont
Ózd

3.7. Nappali melegedő
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza,
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony

3.8. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza,
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony
3.9. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony

3.10. Átmeneti szállás
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza,
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony
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3.11. Éjjeli menedékhely
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza,
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony

3.12. Szent István úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony
3.13. Szabolcs közi intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony
3.14. Gyermekjóléti Központ
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sajónémeti, Sáta, Uppony
3.15. Katona József úti Bölcsőde
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza,
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony
3.16. Háziorvosi szolgálat
Ózd
3.17. Házi gyermekorvosi szolgálat
Ózd
3.18. Védőnői szolgálat
Ózd
3.19. Iskola-egészségügyi ellátás
Ózd
3.20. Fogorvosi alapellátás
Ózd
3.21. Ózdi Központi Ügyelet

Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd
3.22. Putnoki Központi Ügyelet
Putnok, Királd, Sajómercse, Sajóvelezd, Dubicsány, Hét, Serényfalva, Kelemér,
Gömörszőlős, Bánréve, Sajópüspöki, Sajónémeti
3.23. Hegyháti Központi Ügyelet
Csokvaomány, Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely, Lénárddaróc, Nekézseny, Sáta,
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Uppony
3.24. Borsodnádasdi Központi Ügyelet
Borsodnádasd, Arló, Járdánháza, Borsodszentgyörgy
3.25. Diszpécser szolgálat
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza,
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony
3.26. Bulcsú úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony
4. Az egészségügyi alapellátás keretében az orvosok fölött a munkáltatói jogkört Ózd város
polgármestere, míg az egyéb munkáltatói jogokat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója gyakorolja.
5. A megállapodás II. 3. pontjában felsorolt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az
adott önkormányzat a Társulásnak tagja legyen, a társulási megállapodásban foglalt
kötelezettségeit maradéktalanul betartsa, a pénzügyi hozzájárulást a Társulás részére
határidőben megfizesse. A csatlakozni kívánó önkormányzatnak a Társulás felé jeleznie kell,
hogy mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
6. Abban az esetben, ha az egészségügyi alapellátás működtetését – kivéve a Központi
Ügyeleteket – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozási összeg
teljes körűen nem fedezi, a működtetéshez szükséges további forrást Ózd Város
Önkormányzata tagi pótbefizetésként biztosítja a Társulás számára.
III.
A Társulás szervezete és működése
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a Társulásban
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A Társulási
Tanácsba delegált tag helyettesítésének rendjéről az érintett önkormányzat képviselő-testülete
rendelkezik.
2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának delegáltja hívja
össze.
3. A Társulási Tanács alakuló ülésén – tagjai közül – elnököt, valamint alelnököket választ.
3.1. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz
legalább öt tag támogatása szükséges. Amennyiben a társulás tagjai az elnök személyében nem
tudnak megállapodni, úgy a Társulás elnöke a székhelytelepülés delegáltja lesz.
3.2. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.
3.3. A Társulás elnöke, alelnökei megbízatásának időtartama az önkormányzati választási
ciklus végéig tart. Az önkormányzati választásokat követő 45 napon belül a Társulásban
résztvevő önkormányzatok újonnan megválasztott delegáltjai ülést tartanak, amelyen
megválasztják az elnököt és alelnököket, valamint döntenek a társulási megállapodás esetleges
módosításáról is.
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4. A Társulási Tanácsban minden tagot egy szavazat illet meg.
5. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal össze kell hívni,
az ülést megelőzően legalább 3 nappal, írásban kiküldött meghívóval. A meghívóban
szerepeltetni kell az ülés tervezett helyét, időpontját, valamint a tárgyalandó napirendi pontokat.
A meghívóban nem szereplő napirendi pontot a Társulási Tanács akkor tárgyalhat, ha a
jelenlévő tagok ahhoz hozzájárulnak. A meghívóval egyidejűleg írásban meg kell küldeni az
ülésen tárgyalásra kerülő napirendi pontok előterjesztését is.
6. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülést tart a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a továbbiakban: Mötv.} 46. § (2)
bekezdésében foglalt esetekben.
7. Az ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok több mint a felével rendelkező tag
jelen van. A Társulási Tanács határozatait – az Mötv.-ben és a jelen fejezet 8. pontjában
meghatározott eseteket kivéve – egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbségen az
ülésen jelenlévő tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát elérő számú igen szavazatot kell érteni.
8. A Társulási Tanács az Mötv.-ben foglaltakon kívül az alábbi kérdésekben minősített
többséggel határoz:
8.1. társulási megállapodás elfogadása, módosítása;
8.2. elnök, alelnökök megválasztása;
8.3. bizottság(ok) alakítása, tagjainak megválasztása;
8.4. költségvetés, költségvetési beszámoló elfogadása;
8.5. a III. fejezet 12. pontja szerinti, működésről szóló beszámoló elfogadása;
8.6. a tagok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértéke.
9. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulási
Tanács összes tagja több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszáma eléri a
Társulás lakosságszámának több mint a felét.
10. A Társulási Tanács üléséről az Mötv. 52. §-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet
az elnök és egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak, valamint a Társulás tagjainak.
11. A Társulás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtására az alábbi
bizottságokat hozza létre:
11.1. 8 főből álló Elnökség
11.2. Pénzügyi Bizottság
11.3. Közbeszerzési Bíráló Bizottság
11.4. Humán Bizottság
11.5. Jegyzői Kollégium, amelynek vezetője Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője.
A bizottságok 3-7 főből állnak. A Társulási Tanács külön határozottal állapítja meg a
bizottságok konkrét létszámát és személyi összetételét. Működésükre a Társulási Tanács
ülésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
12. A Társulás működéséről a Társulási Tanács Elnöke minden év május 31-ig beszámol a
Társulási Tanács részére.
IV.
A Társulás működésének finanszírozása
1. A Társulás önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik.
2. A működés pénzügyi forrásai:
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Évenként a tag által fizetendő, a lakosságszám után számított 500,-Ft/fő/év összegű
hozzájárulás. A hozzájárulást időarányosan, minden hónapban, a hónap utolsó
munkanapjáig kell teljesíteni.
Saját elhatározáson alapuló befizetés.
Egyéb: állami támogatás, hozzájárulás, pályázati forrás, gazdálkodó vagy más szerv
által biztosított támogatás vagy forrás.
A Társulás vagyonának hasznosításából vagy befektetéséből származó, az adott évben
fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka.
3. A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács elnökét, távollétében
vagy akadályoztatása esetén az alelnököket együttesen illeti meg. Az ellenjegyzés jogát a
munkaszervezet szabályzataiban meghatározott személy gyakorolja.
4. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy ha a tag a jelen fejezet 2.1. pontjában
meghatározott időpontig a vállalt hozzájárulást nem fizeti meg, és arra előzetesen halasztást
nem kért, úgy az Elnök a fizetési kötelezettségét mulasztó tagot írásban szólítja fel a teljesítésre,
határidő tűzésével. Amennyiben a póthatáridő alatt sem teljesíti a tag a fizetési kötelezettségét,
úgy a Társulás jogosult a tag bankszámláját vezető banknál beszedési megbízással
érvényesíteni a lejárt tartozást. Három havi tagi hozzájárulással történő elmaradás esetén a
Társulás dönthet arról, hogy a késedelembe esett tagot kizárja.
5. A Társulás tagjai jegyzőkönyvben rögzítik a tag tulajdonában lévő, de a Társulás
használatába, üzemeltetésébe a feladatellátás érdekében átadott ingatlanok, ingóságok adatait.
A vagyon átadásáról a tulajdonos Képviselő-testület, míg a vagyon átvételéről a Társulási
Tanács határozattal dönt.
5.1. A tag által a feladatellátás érdekében rendelkezésre bocsátott dolgon a Társulás tulajdont
nem szerez, az továbbra is a tagot illeti meg. A Társulás a vagyon használatára, hasznosítására
jogosult, a rendelkezési jogával (elidegenítés, megterhelés) a tulajdonos tag bír.
5.2. A Társulás a vagyont rendelkezésre bocsátó taggal a használat idejére üzemeltetési
megállapodást köt, melyben rögzíteni kell a vagyon használatával felmerülő költségek,
kiadások viselésének módját. A tag a rendelkezésre bocsátott vagyon használatáért a
Társulással szemben díjat nem számít fel.
5.3. A Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása esetén a rendelkezésre bocsátott vagyont vissza
kell szolgáltatni, kivéve, ha a tag kiválik, de a Társulás tovább működik, és a tag a Társulással
megállapodik abban, hogy az elszámolást az Mötv. 90. § (5) bekezdése szerint legfeljebb öt
évre elhalasztják. Az Mötv. hivatkozott bekezdése szerinti használati díjról a kiválással
egyidejűleg meg kell állapodni.
V.
A Társulás tagsági viszonyai
1. A Társuláshoz csatlakozni január 1-jével lehet. A csatlakozni kívánó önkormányzat belépési
szándékát a képviselő-testületének minősített többséggel - a csatlakozást legalább hat hónappal
megelőzően - hozott határozatával köteles bejelenteni a Társulás elnökének. A csatlakozásról
rendelkező határozat mellett a Képviselő-testület jelen fejezet 1. pontjában előírt, beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatról szóló döntését is be kell mutatni.
A megállapodás módosításáról a Társulási Tanács a csatlakozást követő 30 napon belül dönt.
2. A Társulásból kiválni a negyedév végével lehet. Az erről szóló döntést az érintett
önkormányzat képviselő-testülete a kiválást megelőzően legalább 6 hónappal köteles meghozni
minősített többséggel, és a Társulás elnökének bejelenteni.
3. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel határoz. A
Társulási Tanács a negyedév utolsó napjával kizárhatja a Társulásból azon tagját, amely a
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek ismételt felhívásra, vagy az V. fejezet 3.
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pontjában meghatározott mértékű pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének felhívásra határidőben nem tesz eleget. A kizárt taggal el kell számolni.
4. A tagsági jogviszony, valamint a Társulás megszűnése esetén a tagok egymással kötelesek
elszámolni.
5. A Társulás megszűnése esetén a vagyont az alábbiak szerint szükséges felosztani:
5.1. A tag által rendelkezésre bocsátott eszközt, ingatlant a Társulás megszűnése esetén a tagnak
kell visszaszolgáltatni.
5.2. A pályázat útján megvalósított beruházás, beszerzett eszköz annak a tagnak a tulajdonában
marad, ahol a beruházás megvalósult, vagy ahol a beszerzett eszköz az adott feladatellátást
szolgálja.
5.3. Pályázattal megvalósított beruházás esetén a pályázatban vállalt kötelezettségekért az a tag
köteles a Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása, kizárása esetén helytállni, ahol a pályázat
megvalósult. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a tag a támogatási szerződés aláírását
megelőzően köteles írásban megtenni.
5.4. Megszűnés esetén a Társulás bankszámláján található pénzből, vagy a rendelkezésre álló
pénzmaradványból elsődlegesen a Társulás kötelezettségeit kell teljesíteni.
5.5. A kötelezettségek teljesítését követően fennmaradt pénzvagyont a tagok között pénzügyi
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
VI.
Egyéb rendelkezések
1. A Társulás működésének ellenőrzésére az Ózdi Polgármesteri Hivatal keretén belül működő
belső ellenőrzés jogosult.
2. A Társulás elnöke: Fürjes Pál
3. A Társulás alelnökei:
Tamás Barnabás
Kormos Krisztián
4. A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a megállapodás módosítására, és
ezzel egyidejűleg a módosított megállapodásra a Társulási Tanács javaslatot tesz, majd a
Tanács javaslattételét követő 30 napon belül a tagönkormányzatok képviselő-testületei a
módosítást minősített többséggel hozott döntéssel elfogadják, és a delegáltat felhatalmazzák a
megállapodás aláírására. A társulási megállapodás módosítása a Törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napján, vagy ezt követően a Társulási Tanács által meghatározott előre
mutató napon lép hatályba. A társulási megállapodás módosítását meg kell küldeni a Magyar
Államkincstár részére.
5. A tagönkormányzatok között a Társulás működése folytán felmerülő vitás kérdésekben a
Miskolci Törvényszék dönt.
6. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Mötv., az Államháztartásról szóló
törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Ózd, 2013. május 16.
ZÁRADÉK:
Jelen társulási megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. március 14-én kelt, 3/2012.
(III.14.) határozattal elfogadott társulási megállapodás.
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Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. május 16-án kelt, 9/2013. (V.
16.) számú határozatával elfogadott társulási megállapodását a tagönkormányzatok képviselőtestületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:
Önkormányzat neve, határozat száma:
Arló Nagyközség
Önkormányzata
Bánréve Község
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Dubicsány Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Gömörszőlős Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Hét Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kelemér Község
Önkormányzata
Királd Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
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Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Putnok Város
Önkormányzata
Sajómercse Község
Önkormányzata
Sajónémeti Község
Önkormányzata
Sajópüspöki Község
Önkormányzata
Sajóvelezd Község
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Serényfalva Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata

-.-.7.) napirend
Javaslat államháztartáson kívüli szervezet támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál előterjesztő a határozati javaslathoz az alábbi módosításokat teszi:
- az Ózdi Nyugdíjas Klub Szarkaláb Néptánc Csoport Csutor László képviselő keretéből
10.000 Ft,
- az Ózdi Nyugdíjas Klub Művészeti Csoportja Turiné Orosz Margit képviselő keretéből
30.000 Ft,
- Ózdi Nyudíjas Klub Tóth Pál képviselő keretéből 30.000 Ft, Dr. Kósné Dargai Rita
képviselő keretéből 20.000 Ft, és a polgármester tartalék keretből 40.000 Ft, összesen
90.000 Ft,
- ÓVSE Asztalitenisz Szakosztály Tóth Pál képviselői keretéből 30.000 Ft,
- Ózdi Kerékpáros Egyesület Obbágy Csaba képviselői keretéből 20.000 Ft, Vitális István
képviselői keretéből 100,000 Ft,
- Dr. Kósné Dargai Rita képviselői keretéből:
AME Kultúrhíd Egyesület 20.000 Ft,
Ózdi „Kerisek” Alapítvány 50.000 Ft,
Gyermekeinkért Alapítvány 30.000 Ft,
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 30.000 Ft,
Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány 30.000 Ft,
Vidám Sziget Alapítvány 30.000 Ft
támogatásban részesül.
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a
módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a határozatot.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a
határozatról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2013.(V. 23.) határozata
államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a(z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Tábla Fejlesztéséért Alapítvány 400.000 Ft-tal,
Ózdi Nyugdíjas Klub Szarkaláb Néptánc Csoport 10.000 Ft-tal,
Ózdi Nyugdíjas Klub Művészeti Csoport 30.000 Ft-tal,
Ózdi Nyugdíjas Klub (30.000 Ft + 40.000 Ft+20.000 Ft) 90.000 Ft-tal,
ÓVSE Asztalitenisz Szakosztály 30.000 Ft-tal,
Ózdi Kerékpáros Egyesület (20.000 Ft+100.000 Ft) 120.000 Ft-tal,
AME Kultúrhíd Egyesület 20.000 Ft-tal,
Ózdi „Kerisek” Alapítvány 50.000 Ft-tal,
Gyermekeinkért Alapítvány 30.000 Ft-tal,
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 30.000 Ft-tal,
Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány 30.000 Ft-tal,
Vidám Sziget Alapítvány 30.000 Ft-tal

történő támogatását.
A támogatások forrása általános és lakóterületi céltartalék.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
8.) napirend
Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a
kérelmet megtárgyalta, és mivel tudomásukra jutott, hogy a Nyugdíjas Klubnak a kért összeg a
képviselői keretekből rendelkezésére fog állni, a bizottság úgy döntött, hogy a kérést nem
támogatja.
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Fürjes Pál levezető elnök felsorolja, hogy a nyugdíjas klub kérését Turiné Orosz Margit, Dr.
Kósné Dargai Rita, Tóth Pál, illetve a polgármester keretéből támogatják, a kért 120.000 Ft
rendelkezésükre fog állni. A nyugdíjasok országos ki mit tud döntőn vesznek részt, mellyel a
városimázs javítását is elősegítik. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat „B” változatával
kapcsolatban.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatott hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2013. (V. 23.) határozata
Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról
(Ózdi Nyugdíjas Klub – „Nyugdíjas Ki – Mit – Tud” országos döntő)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Ózdi Nyugdíjas Klub kérelmét nem támogatja.
Felelős: kiértesítésért a Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője
Határidő. döntést követően azonnal
-.-.9.) napirend
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény behajthatatlan
követeléseinek nyilvántartásból való törlésére
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a követelést a bizottság is
behajthatatlannak véli, ezért a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2013. (V. 23.) határozata
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
behajthatatlan követelésének nyilvántartásból való törléséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény nyilvántartásában
lévő, az EL-Chip Tűz- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” adóssal
szemben nyilvántartott, 468.300 Ft összegű behajthatatlan követelés törléséhez hozzájárul,
tekintettel arra, hogy a követelés megtérülésére a felszámolás alatt álló vállalkozás esetében
reális esély nincs.
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Felelős:
Határidő:

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője
azonnal
10.) napirend
Javaslat óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetésére, valamint óvodai
intézmények átszervezésére

Obbágy Csaba előterjesztő ismerteti, az előterjesztés az április 8- i ülésen hozott határozat
végrehajtásáról szól. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megszüntetik az óvodai
intézményfenntartó társulásokat. Köszönti az ülésen megjelent érintett óvodák vezetőit. 2013.
június 30. napjával az Alkotmány Úti Összevont Óvodából kiválik a Csernelyi és a Domaházi
Tagóvoda. A Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvodából kiválik a Sajónémeti Tagóvoda.
Megszüntetik az Ózd – Kissikátor Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulást, egyúttal
köznevelési szerződést kötnek Kissikátor Önkormányzatával a kissikátori gyermekek óvodai
nevelésében való részesítésére.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság szintén
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2013. (V.23.) határozata
óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetéséről,
valamint óvodai intézmények átszervezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdésben biztosított
jogkörében eljárva, a 130/2013. (V.8.) határozatban foglalt felhatalmazások, valamint az
érintett közösségek véleményezése alapján az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Összevont Óvoda átszervezését az alábbiak szerint
valósítja meg.
1.1

Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda fenntartására vonatkozó „ Ózd Bükkmogyorósd - Csernely - Domaháza Óvodai Intézményfenntartó
Társulás” elnevezésű társulási megállapodást 2013. június 30. napjával a
határozat 1. melléklet szerint megszünteti.
A társulási megállapodás megszüntetéséről szóló dokumentum aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.
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2.

1.2.

Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Csernelyi Tagóvodája 2013. június 30.
napjával kiválik az intézményből, az óvoda további fenntartásáról és
működtetéséről Csernely Község Önkormányzata gondoskodik. 2 fő
óvodapedagógus, 1 fő konyhai dolgozó továbbfoglalkoztatása 2013. július
1-től az újonnan létrejövő
csernelyi intézményben, mint jogutód
intézményben folytatódik. 1 fő dajka továbbfoglalkoztatását Ózd Város
Önkormányzata biztosítja.

1.3

Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Domaházi Tagóvodája 2013. június
30. napjával kiválik az intézményből, az óvoda további fenntartásáról és
működtetéséről Domaháza Község Önkormányzata gondoskodik. 2 fő
óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó továbbfoglalkoztatása
2013. július 1-től az újonnan létrejövő domaházi intézményben, mint
jogutód
intézményben
folytatódik.
1
fő
óvodapedagógus
továbbfoglalkoztatását Ózd Város Önkormányzata biztosítja.

1.4

A szétválasztással átalakított Alkotmány Úti Összevont Óvoda alapító
okiratának módosító okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat a határozat 2., illetve 2/a. mellékletei szerint kerülnek
jóváhagyásra.
A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2013. május 31., illetve értelemszerűen

A Képviselő-testület a Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda átszervezését az
alábbiak szerint valósítja meg:
2.1

A Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda fenntartására vonatkozó
„Ózd - Sajónémeti Óvodai Intézményfenntartó Társulás” elnevezésű
társulási megállapodást 2013. június 30. napjával a határozat 3. melléklete
szerint megszünteti.
A társulási megállapodás megszüntetéséről szóló dokumentum aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.

2.2

A Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda Sajónémeti Tagóvodája 2013. június
30. nappal kiválik az intézményből, az óvoda további fenntartásáról és
működtetéséről Sajónémeti Község Önkormányzata gondoskodik. A 2 fő
óvodapedagógus, 1 fő dajka és 2 fő konyhai dolgozó továbbfoglalkoztatása
2013. július 1-től az újonnan létrejövő sajónémeti intézményben, mint jogutód
intézményben folytatódik.

2.3

A szétválasztással átalakított Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda alapító
okiratának módosító okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat a határozat 4., illetve 4/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra.
A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Alpolgármester
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Határidő: 2013. május 31., illetve értelemszerűen
3.

A Képviselő - testület a Béke Telepi Óvodák további fenntartását az alábbiak szerint
valósítja meg.
3.1

A Béke Telepi Óvodák fenntartására vonatkozó „Ózd - Kissikátor Óvodai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás” elnevezésű Társulási megállapodást
2013. június 30. napjával a határozat 5. melléklete szerint megszünteti.
A társulási megállapodásról szóló dokumentum aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.

3.2

Ózd Város Önkormányzata köznevelési szerződést köt Kissikátor Község
Önkormányzatával a kissikátori lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek
óvodai nevelésben való részesítésére. A Képviselő-testület a köznevelési
szerződést a határozat 6. melléklete szerint hagyja jóvá, aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.

3.3

A Béke Telepi Óvodák alapító okiratának módosító okirata, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 7., illetve 7/a. mellékletei
szerint kerülnek jóváhagyásra. A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására
a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2013. május 31., illetve értelemszerűen

4.

A Képviselő-testület elrendeli az intézmények átszervezésével összefüggő
tanügyigazgatási, munkáltatói (munkajogi), pénzügyi elszámolási, leltározási- és egyéb
feladatok elvégzését, a költségvetési előirányzatok szükséges módosításának
végrehajtását, a közoktatási információs rendszer (KIR) felé történő jelentési
kötelezettséggel, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedések megtételét.
Felelős az eszközleltárak elkészítéséért és a munkáltatói feladatok elvégzéséért:
Érintett intézményvezetők
GEK vezetője
Határidő:
2013. június 30.
Felelős a költségvetési előirányzatok módosításáért:
Pénzügyi Osztály vezetője
GEK vezetője
Intézményvezetők
Köznevelési Csoportvezető
Határidő: 2013. június 30.
Felelős a KIR rendszer felé történő kötelezettség végrehajtásáért:
Intézményvezetők
Határidő: 2013. július 1.
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Felelős a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos intézkedésekért:
Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: A dokumentumok aláírását követő 8 napon belül
5.

A Képviselő-testület elrendeli az átszervezett intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Házirendjének, Pedagógiai programjának felülvizsgálatát.
Felelős: Köznevelési Csoportvezető
Intézményvezetők
Határidő: 2013. augusztus 30.
-.-.-

11.) napirend
Javaslat a 2013. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
biztosított pénzügyi előirányzat felosztására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismereti a bizottsági ülésen elhangzott
módosító javaslatot. A határozati javaslat 1/2. pontjában szereplő 1,5 M Ft-ot a bizottság
javasolja 1,4 M Ft-ra csökkenteni és egy új 1/5. pont keretében a VSI részére átcsoportosítani
a Föld Napja rendezvény alkalmából takarítási munkálatok elvégzésére. A bizottság az
elhangzott módosítással együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozatról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2013. (V. 23.) határozata
a 2013. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz biztosított
pénzügyi előirányzat felosztásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozza:
1. A 2013. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
biztosított 3.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:
Feladatok
1/1. Városközpont – Gyújtó térségében
igényes kivitelű
ivókút telepítése (közműkiépítéssel
együtt)
1/2. Veszélyeztetett önkormányzati
erdőterületeken tűzvédelmi pászták
kialakítása (10 fő foglalkoztatása 2

Tervezett
előirányzat

Felelős

Határidő

1.000 e Ft

PH. Településfejlesztési
és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
2013.11.30.

1.400 e Ft

ÓZDSZOLG NKft.
ügyvezetője

2013.10.31.
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hónap időtartamban, bér + dologi
költségek)
1/3. Kopár domboldalak
fatelepítéseinek gondozása, szükség
szerinti pótlás
1/4. 20 db koros fa elültetése a 2012-ben
kivágott fák helyett, valamint
gyöngyvessző-sövény telepítése a
Piac úton
1/5. Föld napja rendezvénnyel kapcsolatos
költségekre (takarítás)
Összesen:

300 e Ft

ÓZDSZOLG NKft.
ügyvezetője

2013.10.31.

200 e Ft

VSI intézményvezetője

2013.10.31.

100 e Ft

VSI intézményvezetője

értelemszerű

3.000 e Ft

2. Az 1. pontban biztosított előirányzatok felhasználását a PH. Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztállyal előzetesen egyeztetni kell.
Felelős:
ÓZDSZOLG NKft. ügyvezetője
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő:
értelemszerűen
-.-.12.) napirend
Javaslat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírt nyilvános pályázat elbírálására
Vitális István az Eseti Bizottság elnöke röviden ismerteti, hogyan jutottak el a mai döntésig.
Pénzügyi szempontból fontosnak tartja megemlíteni azt, hogy erre a feladatellátásra az állami
normatív támogatás megszűnt, ez 13,3 M Ft csökkenést jelent, megszűnt a díjmentes utazások
utáni kiegészítés is, ami szintén 13,5 M Ft csökkenés jelent. A Borsod Volán által készített
jelentésből látható, hogy az értékesített jegyek, bérletek száma is csökkent. Nehezíti még a
helyzetet az a törvényi változás, hogy a szolgáltatásból fakadó veszteséget a megrendelőnek
köteles biztosítania. Ezen körülmények között kellett az Eseti Bizottságnak, és most a
Képviselő-testületnek a döntését meghozni. A pályázatra egy ajánlat érkezett, a Borsod Volán
nyújtotta be pályázatát. Az értékelést az Eseti Bizottság elvégezte. Két változat került
kidolgozásra, a bizottság a „B” változat elfogadására tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A
jelenlegi futásteljesítmény nem fog csökkenni, a bérletek vonatkozásában változások történnek,
a korábbi 16 bérletformából az egyszerűsítésnek köszönhetően fele annyi lesz, és nemcsak
számuk, de egyes leginkább fogyó bérletek ára csökkeni fog. Ez vonatkozik a kombinált
összvonalas bérletre, illetve a tarifa határok megszűnésével az egy és kétvonalas bérlet helyett
egy új bérlettípus lesz így, a peremkerületi lakosok is olcsóbb bérlettel fognak tudni közlekedni.
A „B” változat az önkormányzat által megfogalmazott feltételeknek, menetrendnek megfelel,
beépítésre kerültek a korábban beküldött lakossági kérések is. Mint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a „B” változatot javasolja elfogadásra azzal, hogy ezen
változat is mintegy 47 M Ft támogatási igényt jelent éves viszonylatban. Erre az évre ez 23,5
M Ft-ot jelent, mely biztosítható a pénzmaradványból, de már most látható, hogy a következő
évek költségvetésében komoly kihívást fog jelenteni ennek biztosítása.
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Fürjes Pál levezető elnök hangsúlyozza, az előkészítésben résztvevőket, a menetrend
szerkesztőket is az vezérelte, hogy az iskolába, munkába járás feltételeihez igazodó járatok
előnyt élvezzenek.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, a 2. pont „B” változatát figyelembe véve:
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2013.(V.23.) határozata
az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításra kiírt pályázat elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításra kiírt pályázat vonatkozásában a BORSOD VOLÁN
Személyszállítási Zrt. ajánlatát – a pályázati felhívás részletes tartalmi elemeinek
meghatározására és a pályázati eljárás lefolytatására kijelölt Eseti Bizottság javaslatának
figyelembe vételével – érvényesnek, a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. ajánlatát az abban foglalt
2. variáns szerinti feltételek (utazási feltételek, futásteljesítmény, menetrend, tarifa,
közszolgáltatási szerződés tervezet), a jelen határozat mellékletében szereplő menetrendi
módosításokkal fogadja el. A 2013. július 1. és 2016. december 31. közötti időszakra
megkötendő közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzatnak 2013. év II. félévében
várhatóan 23.562 e Ft, az ezt követő években pedig várhatóan kb. 47.000 e Ft/év fizetési
kötelezettsége keletkezik a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. felé. A Képviselőtestület a 2013. II. félévre várható 23.562 e Ft támogatási igény fedezetét Ózd Város
Önkormányzata a 2012. évi költségvetési pénzmaradványában e célra rendelkezésre álló
25.000 e Ft előirányzat terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt döntések
szerinti közszolgáltatási szerződés, valamint a helyközi járatok kombinált bérlettel történő
igénybevételére vonatkozó Háromoldalú megállapodás aláírására.
Felelős: a szerződés előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért: Polgármester
A pénzügyi fedezet biztosításáért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2013. május 31., ill. 2016. december 31.
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1. melléklet a 143/2013. (V.23.) határozathoz
A jelenlegi menetrendhez javasolt változtatások
Ssz. Jelzés

Viszonylat

Régi

Új

km/nap

nap/év

telj vált.
(km/év)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Aut.áll.-Kórház
Aut.áll.-Kórház
Kórház-Aut.áll.
Kórház-Ruhagyár
Ruhagyár-Kórház
Aut.áll.-Új köztemető
Új köztemető-Aut.áll.
Aut.áll.-Szenna
Aut.áll.-Szenna
Aut.áll.-Susa
Kórház-Bibó út
Kórház-Bibó út
Kórház-Bibó út
Kórház-Bibó út
Bibó út-Kórház
Bibó út-Kórház
Bibó út-Kórház
Bibó út-Kórház
Bibó út-Kórház
Aut.áll.-Bibó út
Aut.áll.-Bibó út
Aut.áll.-Bibó út
Aut.áll.-Bibó út
Aut.áll.-Bibó út
Aut.áll.-Bibó út
Bibó út-Aut.áll.
Bibó út-Aut.áll.
Bibó út-Aut.áll.
Bibó út-Aut.áll.
Bibó út-Aut.áll.
Aut.áll.-Bibó út
Kórház-Bibó út
Kórház-Bibó út
Bibó út-Kórház

Új járat
Új járat
Új járat
Új járat
Új járat
X17.15
X17.30
X12.55
M22.38
M16.20
Z6.10
M6.45
Z7.10
Új járat
+5.25
Z6.30
M7.10
O7.30
Z13.25
+5.10
Új járat
+8.55
Z13.15
Új járat
Z21.35
+7.30
+9.30
+13.05
Új járat
Z22.15
+10.35
O8.00
Új járat
O9.00

+5.35
Z13.35
Z6.10
O8.00
O9.00
X17.00
X17.15
X12.57
M22.35
M16.10
Megsz.
M6.35
Megsz.
+8.50
+9.25
Z7.05
M7.05
Megsz.
Megsz.
Megsz.
Z6.35
Megsz.
Megsz.
M20.55
Z20.55
Megsz.
Megsz.
+13.15
M21.15
Z21.15
Megsz.
Megsz.
+10.30
Megsz.

1,8
1,8
1,8
5,7
5,7
4,8
4,8
4,3
4,3
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,0
4,5
4,5
4,7

67
114
114
47
47
0
0
0
0
0
-114
0
-114
67
0
0
0
-47
-114
-67
114
-67
-114
251
0
-67
-67
0
251
0
-67
-47
67
-47

120,6
205,2
205,2
267,9
267,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-513,0
0,0
-513,0
301,5
0,0
0,0
0,0
-220,9
-535,8
-201,0
342,0
-201,0
-342,0
753,0
0,0
-221,1
-221,1
0,0
828,3
0,0
-201,0
-211,5
301,5
-220,9

1A
1A
1A
2T
2T
4
4
7
7
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12A
12A
12A
12A
12A
12A
12A
12A
12A
12A
12A
12AT
12T
12T
12T

Összesen

M
X
O
Z
+

-9,2

Munkanapokon
Munkaszüneti napok kivételével naponta
Szabadnapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
munkaszüneti napokon

-.-.-
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13.) napirend
Javaslat az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 és 9105/4 hrsz-ú ingatlanok
hasznosítására kiírt pályázati eljárások eredménytelenné nyilvánítására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, május 2-án kelt levelében
a pályázó cég kérte a Képviselő-testületet, hogy nyilvánítsa érvénytelennek a pályázatot, mivel
struktúra váltás és egyéb okok miatt a korábban beadott pályázatának nem kíván érvényt
szerezni. A bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kisgergely András képviselő szerint az előterjesztés lényegéről nem esett szó, és ez a címéből
sem derül ki. Kérdése, lesz-e most azzal kapcsolatban is 25 perces beszélgetés az ózdi tévében
Riz Gábor országgyűlési képviselővel, hogy nem lesz kazángyár Ózdon és nem lesz 150 új
munkahely, mint ahogy 2011-ben, mikor bejelentették, hogy Kazángyár létesül Ózdon? Vagy
az ózdiak tájékoztatása most is egy névtelen szórólappal fog történni - amit megmutat a tv
nézőknek -. Úgy gondolja ezt a szórólapot, az ülés elején polgármester úr által is említett korrekt
tájékoztatásul adták ki az ózdiak részére, bár lehet nem a polgármester úrnak kellett volna
címezni felvetését, hisz a szórólap kiadója lehet, hogy nem a Polgármesteri Hivatal, hanem
mások voltak, csak nem írták ki, hogy kik is ők.
Fürjes Pál levezető elnök kéri Kisgergely András képviselőt, hogy a tárgyra vonatkozzon a
hozzászólása.
Turiné Orosz Margit képviselő kiment az ülésteremből.
Fürjes Pál levezető elnök szerint a képviselő úr megfogalmazásban megint sarkítás történt. Ez
a határozat arról szól, hogy a támogatást elnyerő kazángyári telepítést kezdeményező
POLYTECHNIK Kft. a megváltozott gazdasági körülményekre hivatkozva, írásban
visszalépett a bérleti szerződéstől. Nem azt mondta, hogy nem épül meg a kazángyár, de piaci
körülményeinek változása miatt meg kell fontolni az osztrák anyacégnek, hogy tud-e
fejleszteni. Három hónapos határidőt szabtak a bérleti szerződésben, ennek nem tud eleget
tenni, ezért az ő kérésére kerül visszavonásra a szerződés. Az országban sok helyen történik
fejlesztés, beruházás, amely nem biztos, hogy mindig ott valósul meg, ahová eredetileg
tervezték. Jelen állásban a cég halasztást kér a pályázat megvalósítására. Kéri, szavazzanak a
9105/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés visszavonásával kapcsolatban.
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
144/2013. (V. 23.) határozata
az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
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A Képviselő-testület a 196/2012. (XI.29.) határozatban az Ózd, Dózsa György úti, belterületi
9105/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati eljárást a pályázat nyertesével meghiúsult
szerződéskötés miatt eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős: a pályázó kiértesítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2013. május 31.
-.-.Turiné Orosz Margit képviselő visszajön az ülésterembe.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a 9105/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti
szerződéssel kapcsolatban.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2013. (V. 23.) határozata
az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 197/2012. (XI.29.) határozatban az Ózd, Dózsa György úti, belterületi
9105/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázatot a pályázati eljárást nyertesével
meghiúsult szerződéskötés miatt eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős: a pályázó kiértesítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2013. május 31.
14.) napirend
Javaslat a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 2013. évi
költségvetési keret felosztására és ennek feltételeire
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, igyekeztek az
igények maximális kielégítésére, mely hatással lesz a közbiztonság javítására is. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a költségvetési
előirányzatban megfogalmazottak megfelel a keret felosztása, a bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
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A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2013.(V.23.) határozata
a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 2013. évi költségvetési
keret felosztásáról és ennek feltételeiről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő határozatot hozta:

fenti előterjesztést megtárgyalta és a

1. A Képviselő-testület a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott
keret felosztásáról az alábbiak szerint határoz:
Szervezet megnevezése
1.Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány részére
2. A Polgárőrség részére
3. Társadalmi bűnmegelőző szervezetek részére:
3.1.Ózdi Velence Egyesület
3.2.Uraj-Susa Jövőjéért egyesület
3.3.SZEM Ózd Közbiztonságáért Mozgalom
4. Azonnali megoldást igénylő feladatok ellátására,
őrző-védő szervezetek részére:
5. Tartalék:
Összesen

EFt
200
1.600
60
40
60
1.000
390
3.350

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a megállapodásokat az
Ózd Közbiztonságáért Alapítvánnyal, a Polgárőrséggel, a társadalmi bűnmegelőző-,
valamint az őrző-védő szervezetekkel a 2013. évi együttműködés feltételeiről, az
önkormányzati támogatás felhasználásáról, valamint gondoskodjon annak Ózd Város
honlapján történő közzétételről. A megállapodások aláírására a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2013. május 31.

3. Az azonnali megoldást igénylő feladatok ellátására biztosított összeg az őrző védő
szervezetek közreműködésével kilakoltatások végrehajtására, önkényes beköltözések
megakadályozására, önkormányzati ingatlanok védelmére, helyszíni bejárások és
önkormányzati rendezvények biztosítására használható fel, egyedi megrendelések
alapján.
Felelős: Polgármester
Határidő:
2014. március 31.
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4./ A Képviselő-testület felhívja az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnökét
és a Polgármestert, hogy a teljesítésarányos kifizetést, a pénzkeret célirányos
felhasználását kísérje figyelemmel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke
2014. március 31.
-.-.-

15.) napirend
Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás jóváhagyására
Halász Sándor ügyvezető az anyaghoz hozzáteszi, a társaság számviteli törvény szerinti
beszámolási kötelezettségének június 30-i fordulónappal, a naptári év könyveinek augusztus
31-i lezárásával tesz eleget. Ez a beszámoló azonban – a Magyar Energetikai Hivatal kérésének
megfelelően – egy naptári évről, azaz a 2012. évről készült. Elmondja, a kft. a múlt évet 38.760
E Ft nyereséggel zárta, és 107 M Ft értékben képeztek céltartalékot. A hatósági rendelet
lehetővé teszi, hogy abban az esetben, ha olyan beruházásokat végeznek, mint például
vezetékek földbe való elhelyezése, az iskolák fűtésének fa aprítékolással történő megoldása,
nem kell a 2%-os korlát feletti nyereséget visszafizetni. Jelen esetben, az anyag elfogadása után,
mentesülni fognak 107 M Ft visszafizetése alól. Megjegyzi, a lakossági kinnlévőség azonban
közel 400 M Ft-ot tesz ki, így ez a nyereség mindenképpen nagy jelentőséggel bír.
Fürjes Pál levezető elnök szerint a cégnek szükséges olyan beruházásokat megvalósítani, ami
elő tudja segíteni a rezsicsökkentést, hiszen ezzel az ő költségük is csökkenni fog. Hozzáteszi,
a beszámoló a Felügyelő Bizottság által is megtárgyalásra került.
Obbágy Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke közli, az anyag május 6-án került megtárgyalásra,
amelyet 5 igen szavazattal elfogadásra javasoltak. Hozzáteszi, a döntésről szóló kivonat
megtalálható az előterjesztés mellékleteként.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a beszámoló a számviteli
törvény szempontjai alapján készült, tartalmazza a könyvvizsgálói jelentést, valamint a FB
döntésről készült kivonatot. Ennek ismeretében tárgyalta meg a bizottság az előterjesztést,
amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2013.(V.23.) határozata
az Ózdi Távhő Kft. 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról
a mérleg megállapításáról, az eredmény-kimutatás jóváhagyásáról
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. 2012. évi beszámolóját
1.742.809 EFt mérleg főösszeggel,
38.760 EFt adózott eredménnyel,
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a nyereségkorláton felüli céltartalékban lévő
eredmény felhasználását illetően – a már megvalósítási folyamatban lévő pályázati
projektek keretén belül megvalósítani kívánt beruházásokra tekintettel – a visszafizetési
kötelezettség alóli mentesítési kérelmet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalba.
Felelős:

Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

Határidő:

döntést követően azonnal
-.-.-

16.) napirend
Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására
Vitális István a PGB és a Felügyelő Bizottság elnöke FB elnöki minőségében közli, a
Felügyelő Bizottság megtárgyalta az üzleti tervet, amelyet egyhangúlag támogatott.
Kiegészítésként elmondja, nagyon sok döntést hoztak a céggel kapcsolatban, illetve jelentős
változások is történtek. Ennek ismeretében örömmel tájékoztat arról, a cég a kihívásoknak
megfelelt. Ehhez példának megemlíti az Árpád Vendégház és Étterem megnyitását. Jelenleg a
Kft. önkormányzati támogatásban nem részesül, így ezzel is segíti az önkormányzati
költségvetés végrehajtását. Hozzáteszi, sajnos jelentős kintlévőségük van ugyan a lakások
bérleti díjából adódóan, aminek behajtása nagy nehézségeket okoz, de ez egyelőre kezelhető.
Mindezek ellenére igen szerény, de pozitív eredménnyel zárták az elmúlt évet, amelyet a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is – megtárgyalás után - egyhangúlag támogatott.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2013.(V.23.) határozata
az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg
megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját
934.456 e Ft mérleg főösszeggel,
5.318 e Ft mérleg szerinti eredménnyel
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jóváhagyja.
A Képviselő testület az 5.318 e Ft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba helyezésével
egyetért.
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos
jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig nyújtsa be.
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.
-.-.1 7 . ) n a p i re n d
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
Fürjes Pál levezető elnök köszönti Szabó Gáborné könyvvizsgálót.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az anyagot
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2013.(V.23.) határozata
az ÓZDINVEST Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. a határozat 1. mellékletét képező 2013. évi
üzleti tervét 441.336 e Ft tervezett összes bevétellel, és 3.355 e Ft tervezett adózás előtti
eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések
végrehajtásának megtételére.
Felelős:
Határidő:

az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
folyamatos

2. A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása
esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.
Felelős:
Határidő:

az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
folyamatos
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1. melléklet a 149/2013.(V.23.) sz. határozathoz

ÓZDINVEST Kft.
3600 Ózd, Október 23. tér 1.
Tel./Fax: 48/471-997

ÓZDINVEST Kft. 2013. évi üzleti terve

Ózd, 2013. május

Tengely András
ügyvezető
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1. A vállalkozás általános bemutatása

1.1. A vállalkozás alapadatai
A vállalkozás teljes neve:

ÓZDINVEST ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ÉS
BERUHÁZÁSSZERVEZŐ Kft.

Alakulás éve:

1996.

Alakulás társasági formája:

Korlátolt felelősségű társaság

Székhely:

3600 Ózd, Október 23. tér 1.

Telefon:

48/471-997

Számlavezető bank:

K&H Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.

A Kft. törzstőkéje:

15 660 000 Ft

Az ÓZDINVEST Kft. alapító tagja és részesedése
Név

Tulajdonosi arány

Ózd Város Önkormányzata

100%

Az ÓZDINVEST Kft. törvényes képviselői
Név
Tengely András
Kun Nikoletta
Tóth Andrea

Képviselet módja
önálló
együttes

A Társaság tevékenységi körei:
2. Főtevékenység:
6832 Ingatlankezelés
3. Egyéb tevékenységi körök:
4110 Épületépítési projekt tervezése
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 Üzletvezetés
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai tudományos műszaki tev.
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8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
4. További felvett tevékenység:
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
8424 Közbiztonság, közrend
5629 Egyéb vendéglátás
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 Italszolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
1.2. A vállalkozás története:
A Kft. tevékenysége alapításának időpontjában alapvetően Ózd város vezetékes gázellátásának
megvalósítása és a gázvagyon kezelési tevékenységének ellátása volt.
Ez a tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi, kibővítve a 2004. január 1-jén életbe
lépett új Gázellátási Törvényben meghatározott, a tulajdonosokra vonatkozó
kötelezettségekkel.
Az elmúlt években a fő tevékenység az Önkormányzattól és egyéb szervektől kapott megbízás
alapján beruházási-felújítási munkák előkészítése, szervezése, műszaki ellenőrzése, teljes körű
lebonyolítása volt kezdetben.
A társaság e tevékenységével foglalkozó dolgozóinak az építőipar valamennyi területét
ismerniük kellett, a tervezési előírásoktól a kivitelezés végrehajtásáig, mely során gondoskodni
kellett a szabályszerű dokumentálásról, és az esetleges szavatossági, garanciális problémákból
adódó munkák elvégeztetéséről is.
Fentieken kívül a társaság tevékenysége kiegészült az önkormányzati döntés alapján megépített
József Attila úti garázssor vagyonkezelői feladataival, és a profilbővítésből adódó tervmásolási,
spirálozási, laminálási, hőkötési munkákkal.
Jelentős változást okozott a társaság működési feltételeiben az, hogy a Képviselő-testület 2005.
július 26-i ülésének 171/KH/2005. (VII.26.) határozatban rögzített döntése értelmében
támogatást biztosít, és nem lebonyolítási szerződés alapján fizet.
A döntés értemében ez a támogatás évről évre növekszik az infláció mértékével, erre azonban
sem 2006., sem 2007. évben nem került sor, és a növelést nem kaptuk meg a 2008. évi
költségvetésben sem.
A működési támogatást az Önkormányzat 2009. évtől teljesen megvonta.
A társaság árbevételének növelése érdekében az önkormányzattól és intézményeitől független
beruházások lebonyolítását is elvállalta. (TESCO, Plus áruház, SHELL töltőállomás, K&H
bankfiók, CIB bankfiók stb.)
Újabb változás 2008. évben következett be, amikor a képviselő-testületi döntés értelmében
155/KH/2008. (VI.27.) határozatának 1.) pontja alapján a nem lakáscélú ingatlanok kezelői
jogát 2008. június 30-cal az ÓZDSZOLG Kht-tól elvonta, és 2008. július 1-jétől a
155/KH/2008. (VI.27.) határozat alapján az ÓZDINVEST Kft-nek adta át. A határozat 2.)
pontja szerint a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) önkormányzati
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rendelet III/A. fejezete előírásai értelmében a tisztán önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú
ingatlanokra és az ingatlanokhoz tartozó
vagyonelemekre vagyonkezelői jogot létesített és határozatlan idejű Vagyonkezelői Szerződést
kötött társaságunkkal. Az üzemeltetésbe kapott vegyes tulajdonú épületekben lévő ingatlanok
kezelését Üzemeltetési Szerződés alapján végezzük.
A tulajdonos Önkormányzat 2009. január 1-jei kezdő időponttal megbízta Társaságunkat a
piacfelügyeleti és temetőgondnoksági feladatok ellátásával és ezzel egyidejűleg a
tevékenységhez szükséges eszközök üzemeltetésével.
A lebonyolítási, műszaki ellenőrzési feladataink egy részét továbbra is díjmentesen végeztük,
pl. az intézmények által saját hatáskörben végeztetett karbantartási, felújítási munkák
ellenőrzését, teljesítés igazolását, a pályázatok műszaki előkészítését.
2009. február 1-jétől Társaságunk újabb feladattal bővítette alaptevékenységét, a
társasházkezeléssel. Ennek érdekében 2 dolgozónk elvégezte a társasházkezelőiingatlankezelői, 1 dolgozónk a társasházkezelői tanfolyamot.
2009. augusztus 1-jétől kezdődően üzemeltetésre megkaptuk a volt Egészségügyi Szolgáltató
Iroda (mely 2009. július 31-ei időponttal megszűnt) kezelésében lévő körzeti orvosi rendelőket
és tanácsadói helyiségeket a bennük található eszközökkel együtt. Feladatunk a tanácsadó
helyiségek üzemeltetése (takarítás, karbantartás, a közüzemi számlák megbontása, fizetése),
valamint az orvosi rendelőkre vonatkozóan azoknak a feladatoknak az ellátása, mely nem
tartozik a vállalkozó orvosok kötelezettségei közé.
2009. október 1-től az Önkormányzat szervezetileg az ÓZDINVEST Kft-hez csatolta a
telepgondnokokat, mely tevékenység 2010. december 31-én a telepgondnoki rendszer
megszűnésével befejeződött.
Társaságunk 2011. január hónapban 48 fő (38 fő főállású valamint 10 fő közhasznú)
alkalmazottal látta el az előzőekben bemutatott tevékenységeket. Mivel a közhasznú
alkalmazási lehetőség 2011. január 31-el megszűnt, a 10 főből 8 fővel főállású munkaviszonyt
létesítettünk, melynek következtében költségeink jelentősen megnövekedtek. 2011. február 1jén így a Társaság létszáma 46 fő volt.
Költségeik csökkentése, ill. az eredményes működés érdekében az egészségügyi
szolgáltatásunk takarítási tevékenységét kiszerveztük (4 fő takarítónő), valamint 2 fővel
csökkentettük a Kft. létszámát, mely így 40 főre csökkent.
2011. június 1-től társaságunk látja el a lakáscélú ingatlanok kezelési feladatait. A feladat
átvételével együtt át kellett vennünk a korábbi kezelő valamennyi ezen tevékenységgel
foglalkozó dolgozóját, valamint megvásárolni a bérlők, használók által felhalmozott tartozások
állományát és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által korábban megfizetett peres eljárással
kapcsolatos kiadásokat, raktárkészletet, műszaki eszközöket. Meg kellett fizetnünk a 2011.
május 31. előtti teljesítésű, de csak a feladatátadás-átvétel napja után kiszámlázott közüzemi
díjakat és egyéb költségeket (cca 5 M Ft). Mindezen kiadások rendkívül megterhelték
gazdálkodásunkat.
Fejlesztéseket kellett véghez vinnünk az új tevékenység kapcsán:
5. Irodahelyiség kialakítása új dolgozók részére.
6. Számítástechnikai eszközök vásárlása új dolgozók részére.
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7. Karbantartó részleg részére műhely kialakítás.
8. Integrált vállalatirányítási rendszert vásároltunk (1 980 E Ft), mert a régi főkönyvi program
már nem tudta ellátni a megnövekedett információs igényeket, számviteli feladatokat. A
program egy fő alkalmazott munkáját váltotta ki, amivel egy év alatt megtérül a befektetés,
hiszen az ingatlan-nyilvántartással kiegészített program automatikusan elvégez egyes
könyvelési folyamatokat.
Ezek az intézkedések kb. 20 M Ft egyszeri kiadást jelentettek, valamint a Társaság létszáma
2011. június 1-től 56 főre emelkedett.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/KH/2011.(III.22.) határozatában arról
döntött, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdaságosabb,
hatékonyabb működése érdekében át kell tekinteni az érintett gazdasági társaságok működését,
gazdálkodását. Ezért a Képviselő-testület társaságonként Ad hoc Bizottságokat hozott létre.
Az Ad hoc Bizottság javaslatára szerkezeti átalakítást hajtottunk végre, megszüntettük a
Műszaki Divíziót, valamint további létszámleépítésre került sor, melynek következtében 2011.
december 31-én 46 fő volt az ÓZDINVEST Kft. létszáma. A létszámleépítés végkielégítés
vonzata közterhekkel együtt közel 10 M Ft egyszeri kiadást jelentett.
2012. július 1-jétől alakult meg a Vendéglátási Divízió, mert a 78/2012. (V. 17.) számú
Képviselő-testületi határozat 3., 4. és 5.c) pontja értelmében a közoktatási intézmények
átszervezése során a Központi Óvodai Konyha, a Bükk Étterem (korábban: Árpád Étterem) és
az Árpád Vendégház társaságunk üzemeltetésébe került. A tevékenységgel 8 fő került átvételre.
A divízió vezetőjének az Ingatlankezelési Divízió egyik alkalmazottja került kinevezésre.
További 3 fő felvétele volt szükséges a feladatok ellátásához. Valamint az év folyamán még
további 4 fő felvételére került sor, melyből 2 fő az a’la cart tevékenység beindításához volt
szükséges.
Társaságunk létszáma 2012. december 31-én 60 fő.

1.3. Tevékenységi terv, személyi feltételek:
1.3.1. Központi irányítási Divízió
A Központi Irányítás szerepe a divíziók működésének összefogása, összehangolása, számviteli,
pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása.
Tehát idetartozik az ügyvezető, a titkárnő, gazdasági csoport, Felügyelő Bizottság, és azon
személyek, akik feladataik kapcsán nem csatolhatók a többi divízió működéséhez.
A divízió feladatát képezi a gázvagyonnal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások kezelése.
Ebben az évben már számolnunk kell a közel 12 M Ft-os közműadóval, mely az
eredményességünket nagymértékben csökkenteni fogja.
A 2013. év folyamán továbbra is ez a feladata.

1.3.2. Ingatlankezelési Divízió
Vagyonkezelésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok:
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Az Önkormányzattal megkötött Vagyonkezelési Szerződés értelmében végezzük a tisztán
önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelését. A szerződés
értelmében az ingatlanokra fordítandó felújítás összege az ingatlanokra elszámolt amortizáció.
A 2013. évi elszámolt amortizáció tervezett összege 5.694 E Ft.
A 185/2012. (XI.22.) KH határozattal a Képviselő-testület hozzájárult az alábbi ingatlanokon
végzendő felújítási munkálatokhoz:
Cím

Munka leírása

Vasvár út 60.

-

szennyvíz alapvez. cseréje
hőszigetelt üveg beépítése,
fűtési rendszer bővítése

Vasvár út 60.

-

homlokzati nyílászárók cseréje

-

csempeburk., padlóburk. készítése,
homlokzat burkolása,
beltéri ajtók cseréje,
ereszcsatorna cseréje.
folyosók burkolatának cseréje, festése

Nemzetőr út 20.
Október 23. tér 1.

Felújítási
összeg
430 E Ft
1

409 E
Ft

1

732 E
Ft

2 123 E Ft

A tervezett munkákon kívül elvégzésre kerülnek az üres ingatlanok bérbe adásához szükséges
felújítási munkálatok.
Az ingatlanok karbantartását 2013. évben is folyamatosan elvégezzük.

Üzemeltetésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok:
Az Önkormányzattal megkötött Üzemeltetési Szerződés értelmében végezzük a
vagyonkezelésbe nem adott nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését. A szerződés értelmében
az Önkormányzat részére üzemeltetési díjat kell fizetnünk, melynek mértéke 2013. évben 3.000
E Ft.
Az ingatlanok felújításának forrása az Önkormányzat részére megfizetett 3.000 E Ft
üzemeltetési díj. A bérlői igények és az ingatlanok elavult műszaki állapota miatt eddig minden
évben túlléptük a városi költségvetésben jóváhagyott felújítási keretet, mely ez évben is
várható.
A tervezett munkákon kívül elvégzésre kerülnek az üres ingatlanok bérbe adásához szükséges
felújítások. A helyiségek bérbeadásához indokoltnak tartott munkák elvégzését, amennyiben a
bérlő saját költségén finanszírozza ezek megvalósulását, bérbeszámítás útján biztosítjuk. Ez
évben nagyobb felújítási munkálat az újonnan bérbe adott volt Sun City Söröző helyiségében
várható, melynek előfinanszírozását a tervek szerint az új bérlő vállalja.
Az ingatlanok karbantartását 2013. évben is folyamatosan elvégezzük.
Üzemeltetésben lévő lakáscélú önkormányzati ingatlanok:
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Az Önkormányzattal megkötött Üzemeltetési Szerződés értelmében végezzük a lakáscélú
ingatlanok üzemeltetését. A szerződés értelmében az Önkormányzat részére üzemeltetési díjat
kell fizetnünk, melynek mértéke 2013. évben 8.000 E Ft.
Az üzemeltetési díj megfizetése minden évben problémát jelent Társaságunknak, hiszen
kintlévőség-állományunk folyamatosan emelkedik. A felhalmozott tartozások behajtása
érdekében megindítjuk a fizetési meghagyásos, valamint a végrehajtási eljárást, melyeknél
megfizetjük a magas eljárási költségeket.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/KH/2011. (II.17) határozatának 25.)
pontjában döntött arról, hogy a fenntartási, felújítási és egyéb járulékos költségek csökkentése
érdekében át kell tekintetni az Önkormányzat bérlakás állományát és javaslatot kell készíteni a
szükséges változtatásokra, értékesítésekre. A határozatnak eleget téve, többlépcsős
egyeztetések eredményeképpen 2013. évben javaslatunkra az Önkormányzat megkezdte a
bevételt nem, vagy alig hozó, műszakilag nagymértékben leromlott állapotú lakások
értékesítését, elsősorban Bánszállás telep és Somsály térségében. Terveink között szerepel a
Hétes telepi és Kiserdőalja telepi lakások értékesítése.
Az üzemeltetésben lévő ingatlanok felújításának forrása az Önkormányzat részére megfizetett
üzemeltetési díj, mely ez évben 8.000 E Ft. A bérlői igényeket szem előtt tartva, valamint az
ingatlanok elavult műszaki állapotára tekintettel ezen forrás többszörösét is indokolt lenne
ráfordítani, azonban a fizetési morál folyamatos romlása, a Társaságunkat érintő adóterhek
miatt előzetes terveinkben nem szerepel a forrás túllépése.
A felújítási munkálatok az igények beérkezése, valamint az év közben megüresedő lakások
újrahasznosítása során történő felmerülése sorrendjében kerülnek elvégzésre.
2013. évben is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a tartozások behajtására, hiszen a
lakásgazdálkodási ágazat kiadásai nagymértékben megnövelik a Társaság kiadásait. Ennek
fedezete csak úgy biztosítható, ha minden eszközt megragadunk kintlévőségeink csökkentésére.
2013-ban több kilakoltatást is tervezünk az olyan jogcím nélküli használók körében, akik évek
óta nem mutattak fizetési hajlandóságot a bérbeadó felé, valamint plusz kiadásokat terheltek a
bérbeadóra (pl. vízdíj). A tartozás felhalmozásán túl egyes használók a lakástörvényben
meghatározott egyéb felmondási okkal is szolgálnak, hiszen lakáskultúrájukkal,
életminőségükkel az önkormányzat vagyonában olyan kárt tesznek, illetőleg környezetük felé
olyan botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, melynek további fenntartása nem
megengedhető.
Általános tapasztalat, hogy a kilakoltatások megkezdésekor a tartozást felhalmozó bérlők,
használók többsége felkeresi a bérbeadót és lépéseket tesz tartozása rendezése érdekében.
A peremkerületeken lévő, megüresedő lakások állapotának megőrzését a területi képviselői –
10 alkalomra megnövelt – bérlőkijelölési joggal biztosítjuk, ezzel a megüresedő, még kiadható
állapotban lévő lakásokba azonnal be tud költözni az új bérlő, elkerülve, hogy akár egy éjszaka
alatt lakhatatlanná tegyék az egyébként még bérbeadásra alkalmas ingatlant.
Terveink között szerepel a Szondy György és Toldi Miklós utcákban lévő félkomfortos típusú
bérlakások szociális bérlakássá történő átminősítése. Ezen lépéssel a már megüresedett,
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pályázati úton nem hasznosítható peremkerületi ingatlanokat a kedvezőbb feltételek miatt
vélhetően újra bérbe tudjuk adni az arra szociálisan rászoruló lakásigénylők részére.
Az ingatlanok karbantartása, felújítása a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező
karbantartó csoport által folyamatosan biztosított.
1.3.3. Temetkezési Divízió
2013-ban is nagy hangsúly fogunk fektetni szolgáltatásaink színvonalának megtartására,
javítására. Igyekszünk még több teret nyerni a környező települések temetőiben is. Ezen
temetések alkalmával megjelenő halottszállító gépjárműveinkre is felkerültek a temetkezésünk
cégtáblái, tudatosítva ezzel minél több ember számára létezésünket.
A nagyobb temetőink bejáratában is nagyméretű cégtáblákat fogunk elhelyezni, itt is
kihasználva a vonatkozó jogszabályban szigorúan szabályozott reklámozási lehetőségeket.
Ismételten hirdetéseket adunk fel helyi- és országos lapokban, felhívva a hozzátartozók
figyelmét a „sírhely feletti rendelkezési jog” díjának fizetési kötelezettségükről. A tavalyi
évben ennek köszönhetően az előző évekhez képest 33%-kal növekedett az árbevétel a nevezett
díjból.

Az országban szinte egyedülálló módon megkezdődött a Gyári temető sírjainak fotózása,
digitalizálása, könnyebbé téve ezzel az azonosítást, a tájékozódást és a rendelkezési jog
tisztázását. A 4 kisebb temetőben már kipróbálásra került, és jól bevált digitális nyilvántartás
idővel mind a 7 temetőben elérhetővé fog válni, mindezt az Ózdinvest Kft. saját forrásból
finanszírozza.
Eredményességünk növelése érdekében a tavalyi évhez képest egy szellemi- és egy fizikai
foglalkoztatásúval kevesebben látjuk el tevékenységünket.

1.3.4. Piacfelügyeleti Divízió
Az elmúlt évben egy fő elvégezte a gombavizsgálói tanfolyamot, így ebben az évben már külsős
gombavizsgálóra nincs szükségünk. A piac színvonalának emelése érdelében elektromos
vételezési lehetőségeket tervezünk a piac területére, kb. 1 MFt értékben.
Tervezzük az elárusító asztalok folyamatos festését, felújítását. Követelmény a nyilvános WC
festése, melynek üzemeltetése az előző évekkel megegyezően veszteséges, kötelezően
ellátandó feladat. Felvettük a kapcsolatot más városok piac felügyeleti üzemeltetőivel
(Kecskemét, Ónod, Eger, Nyíregyháza, stb.) a tapasztalatok cseréje érdekében.
Eddigi tapasztalat, hogy a számlázási rendszerünk a mobil pénztárgépeink rendkívül
költségigényesek a jegyrendszerhez képest, az online kapcsolati kényszer miatt további
költségnövekedés várható, ezért tervezzük a visszatérést a kézi jegyrendszerhez, mely ugyan
több adminisztrációval jár, de megtakarítást jelent. Személyes látogatásaink során az árúsoknak
szórólapokat osztottunk az ózdi piac népszerűsítése érdekében, melynek eredményei már
jelentkeztek.
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Tervezzük a pénteki „ócskapiac” beindítását, melyről a hirdetésünk már a szuperinfóban
olvasható.
1.3.5. Eü. szolgáltatás
Ebben az évben is el kívánjuk látni a tanácsadó és orvosi rendelők üzemeltetési tevékenységét,
részt kívánunk venni a pályázatok előkészítésében a beruházások lebonyolításában,
karbantartási feladatok ellátásában.
1.3.6. Vendéglátási Divízió
Az elmúlt év veszteséges tevékenységében jelentős szerepet játszott az év második felétől átvett
központi óvodai konyha, a kávézó és a vendégház. Ennek a tevékenységnek a működtetését
korábban önkormányzati támogatásból (éves szinten 8 MFt) tudta biztosítani a korábbi
üzemeltető. Mivel az önkormányzati támogatás 2013 évben 0 Ft, nyereséget nem tudunk
tervezni, a veszteség fedezetére az egyéb divíziók eredménye nyújt fedezetet, így az
Önkormányzattól kapott feladatunknak összességében eleget tudunk tenni 2013. évben is.
Az év első felében a feladat átvételekor megkötött szerződésünk alapján biztosítanunk kell a
szakképzési gyakorlati helyet, amennyiben erre nem lesz kényszer, a kávézói részleg rendszeres
nyitva tartását csökkentjük, a rendezvények mennyiségének növelésével. Mivel ez még
bizonytalan, üzleti tervünkben ennek hatásával még nem számoltunk. A nyári időszakban mobil
eszközökkel ki kívánunk települni az ózdi strandra, ezzel kapcsolatosan a Vízmű Kft.-vel a
tárgyalások folyamatban vannak.
Továbbra is fenn kívánjuk tartani a lakossági ételkiszállítást, vizsgáljuk a diabetikus étel
kiszállítás lehetőségét, ill. igényszintjét.
A folyamatos költség és ár elemzés követése érdekében új élelmezésvezetői programot
szereztünk be 190 EFt értékben, melynek feltöltése folyamatban van. A rendszer teljes
felépülése után napi szinten kaphatunk képet a nyersanyag norma teljesítésének állapotáról, és
a raktári készletről.
2. Stratégia
A beruházásokkal kapcsolatban a megbízóinkkal történő napi együttműködés, az információk
gyors és pontos átadása az üzletpolitikánk részét képezi.
Folyamatosan tájékozódni kell a térségünk beruházásairól, lehetőség szerint be kell kapcsolódni
az ellenőrzési és lebonyolítási feladatokba, kihasználva a helyismeretet és a hatóságokkal,
szolgáltatókkal meglévő jó személyes kapcsolatainkat.
A divízióknak önálló elszámolásuk és profit orientáltságuk miatt a saját területükön
folyamatosan figyelni kell a környezeti változásokat, lehetőségeket annak érdekében, hogy
eredményességük folyamatosan növekedő tendenciát mutasson.
Szervezeti átalakítás 2012. évben megtörtént az újabb tevékenység átvételekor, további
változtatást csak indokolt esetben hajtunk végre.
3. Szervezeti terv
3.1. Társasági forma
Tulajdonosi döntés alapján korlátolt felelősségű társaságként működünk.
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3.2. Tulajdonos
Az ÓZDINVEST Kft. tulajdonosa
Név
Ózd Város Önkormányzata

Tulajdonosi arány
100%

3.3 Vezetés
Tengely András a vállalkozás ügyvezetője. Teljes munkaidőben a cégnél dolgozik. Ő látja
el az irányítási és szervezési feladatokat. A működés koordinálásáért és az emberi erőforrások
kezeléséért felelős. Gépészmérnök, felsőfokú épület és építmény műszaki ellenőr, minősített
pályázatíró, pályázati szakértő, energetikai tanúsító.
Kun Nikoletta felelős a gazdasági oldalért, a hatályos jogszabályok betartásáért, és intézi
a banki átutalásokat (fizetéseket, közterheket, rezsi költségeket), bérszámfejtést, adó ügyeket.
Tóth Andrea az Ingatlankezelési Divízió vezetője. A nem lakáscélú ingatlanok és 2011.
június 1-jétől a lakáscélú ingatlanok gazdálkodásának szervezéséért, irányításáért és a
vagyonkezeléssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős. Közbeszerzési
referens, a beruházásszervezői feladatok közbeszerzési ügyeit is ő látja el.
Molnár Ákos a Temetkezési Divízió vezetője. Felelős az irányítása alá tartozó
Temetkezési Gondnokság hatáskörébe tartozó feladatok szakmai elvárásoknak megfelelő
színvonalas, kegyeletteljes ellátásáért.
Sikéné Papp Judit a Piacfelügyeleti Divízió vezetője. Feladata a piacok üzemeltetésével
kapcsolatos munkák megszervezése, irányítása, a piaccsarnok nyitva tartásának
megszervezése. Biztosítja a piac tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve
felügyeletek (gomba szakellenőr, állatorvosi szolgálat, növény egészségügyi szolgálat,
ÁNTSZ, stb.) munkájának feltételeit.
Abafalvi Zsuzsanna a Vendéglátási Divízió vezetője. Felelős a újonnan átvett
tevékenységek Központi Óvodai Konyha, Bükk Étterem és Kávézó, Árpád Vendégházon kívül
a Kaszinó, Arlói pihenőház és volt Ady Kollégium hasznosításáért is.
3.4 Szervezeti felépítés:
Társaságunk létszáma az év elején történt fluktuáció következtében az alábbiak szerint alakult:
9. 2012. december 31-én:
60 fő
10. 2013. április 30-án:
57 fő
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ÓZDINVEST Kft. SZERVEZETI ÁBRA

KÖNYVVIZSGÁLÓ

ÓZD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
TITKÁRNŐ
FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁG

INGATLANKEZELÉSI
DIVÍZIÓVEZETŐ

ÜGYVEZETŐ
GAZDASÁGI
VEZETŐ

BERUHÁZÁSI
ÜGYINTÉZŐK

TEMETKEZÉSI
DIVÍZIÓVEZETŐ

INGATLANKEZELÉSI –
MŰSZAKI ELŐADÓ

TEMETKEZÉSI
ÜGYINTÉZŐK

INGATLANKEZELÉSI
ELŐADÓK

TEMETŐ
GONDNOKOK

PIACFELÜGYELETI
DIVÍZIÓVEZETŐ

DÍJBESZEDŐK
TAKARÍTÓ

GÉPKOCSI VEZETŐK
BEHAJTÁSI ELŐADÓ

GAZDSÁGI VEZ.
HELYETTES,
PÉNZTÁROS

GAZDASÁGI
ELŐADÓK

EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁS

VENDÉGLÁTÁSI
DIVÍZIÓVEZETŐ

VENDÉGLÁTÁSI
EGYSÉGVEZETŐ
ÉLELMEZÉSVEZETŐ
GÉPKOCSI VEZETŐ
ANYAG- ÉS ÁRU
BESZERZŐ, RAKTÁROS

SÍRÁSÓK
KARBANTARTÓ
RÉSZLEG

TAKARÍTÓNŐK

FŐSZAKÁCS
TAKARÍTÓK
SZAKÁCS

KONYHAI KISEGÍTŐK

FŐPINCÉR
FELSZOLGÁLÓ

VENDÉGHÁZI
TAKARÍTÓ, KARB.
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3.5. Személyzeti politika, stratégia
A társaság gazdasági helyzetének ismeretében a dolgozók előző évi jövedelmének csökkenése
az elmúlt évvel ellentétben nem indokolt. Lehetőségünk szerint továbbra is kívánjuk biztosítani
az Erzsébet utalványt a törvényben meghatározott kedvezményes adózás mértékéig.
A munkakörök betöltőivel szembeni általános követelmény a minőségi munkavégzés, mely a
szokásos munkavégzés alapja, amiért nem jár külön juttatás.
Ez azonban az ÓZDINVEST Kft. dolgozóinál a változó munkaleterheltség miatt nem hathat
ösztönzően. Az egyes dolgozók tevékenységüktől függően időszakos – a munkavégzés
hatékonyságának függvényében – egyéb elismerésben részesülhetnek, amennyiben ezt a
gazdasági körülményeink lehetővé teszik.
4. Eredményterv
Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezetét bevételeit és kiadásait,
ráfordításait az új szervezeti felépítésnek megfelelő tevékenységenkénti bontásban.
Megjegyzés: Az eredmény tervezet változatlan gazdasági, megbízási feltételek szerinti
állapotot feltételez.
Amennyiben jelenleg nem ismert, ill. megbízási szerződéssel még nem lefedett munkák
elvégzésére kerül sor, bevételeink növekedése prognosztizálható.
Az eredmény tervezettől való eltérésének mértéke a megbízási szerződések alapján végzett
munkák mennyisége és nagyságrendje, a gázár változás, valamint személyi és tárgyi feltételeink
alakulásától függ.
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ÓZDINVEST KFT 2013. évi eredményterve
adatok eFt-ban
Megnevezés

Közp. Irány.

Ingatlank. D.

Temetk. D.

Piacf. D.

EÜ.szolg.

Vendégl. D.

ÖSSZESEN

terv

terv

terv

terv

terv

terv

terv

1. Bevételek összesen

28 520

203 000

82 000

22 000

11 600

94 216

441 336

- nettó árbevétel

28 520

197 000

82 000

22 000

11 600

83 247

424 367

-

-

- aktivált saját teljesítmény
- egyéb bevételek

-

-

-

-

-

0

6 000

0

0

0

10 969

16 969

25 890

70 353

36 533

5 872

10 515

67 121

216 284

7 495

9 953

6 163

2 222

2 150

8 612

36 595

18 395

35 400

14 370

3 650

6 365

18 509

96 689

- Eladott áruk beszerz. értéke

0

0

16 000

0

0

40 000

56 000

- Közvetített szolg. értéke

0

25 000

0

0

2 000

0

27 000

500

4 300

100

50

0

800

5 750

38 594

40 811

36 191

12 647

316

36 550

165 109

29 445

31 010

25 562

9 860

243

28 719

124 839

969

1 474

3 362

363

30

1 605

7 803

8 180

8 327

7 267

2 424

43

6 226

32 467

1 755

1 267

1 285

22

0

493

4 822

6. Egyéb ráfordítás

12 530

27 902

2 762

1 880

149

793

46 016

7. Költségek összesen (2-6.)

79 269

144 633

76 871

20 471

10 980

105 757

437 981

8. Üzemi tev. ered-e Közp.I. nélkül

-50 749

58 367

5 129

1 529

620

-11 541

3 355

9. Központi irányítás költsége

-29 875

18 398

4 280

969

2 955

3 273

0

10. Üzemi tev. ered-e Közp.I. ktg-vel

-20 874

39 969

849

560

-2 335

-14 814

3 355

2. Anyagjell. ráfordítás összesen
- anyagköltség
- igénybevett szolgáltatás

3. Egyéb szolgáltatás
4. Személyi jellegű ráfordítás
- bérköltség
- személyi jell. kifizetések
- bérjárulékok
5. Értékcsökkenési leírás

Ózd, 2013. április 30.
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18.) napirend
Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgálató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés
jóváhagyására
Fürjes Pál levezető elnök köszönti Kovács Gergely ügyvezetőt.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta az
anyagot és megállapította, hogy a cég tevékenysége napról-napra változik, köszönhető ez a
nagyfokú pályázati tevékenységnek, illetve a különböző projekteknek. Ennek megfelelően a
Kft. a 2012. évi kihívásoknak eleget téve, a számviteli törvényt betartva munkáját megfelelő
színvonalon és minőségben végezte el, így a bizottság az anyag elfogadását egyhangúlag
támogatja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2013.(V.23.) határozata
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés
jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves
beszámolóját
158.871 e Ft mérleg főösszeggel,
- 629 e Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja.
A Képviselő testület a - 629 e Ft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba helyezésével
egyetért.
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos
jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig nyújtsa be.
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.

-.-.19.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyására

Fürjes Pál levezető elnök az anyaggal kapcsolatban megjegyzi, a közhasznúsági jelentést a
hatályos jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig nyilvánosságra kell hozni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2013. (V.23.) határozata
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2012. évi közhasznúsági jelentését
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos
jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig hozza nyilvánosságra.
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.
-.-.20.) napirend
Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény kimutatás jóváhagyására
Bíró Ferenc ügyvezető szóbeli kiegészítésként elmondja, az Ózdi Vízmű Kft. 8.158 e Ft
eredménnyel zárta az elmúlt évet annak ellenére, hogy a Strandfürdő veszteségéhez nem kértek,
nem is kaptak önkormányzati támogatást. Hozzáteszi, az eredmény elsősorban a beruházások
nyereségeinek köszönhető. A cég életében 2012. évben nagy változások történtek, amelynek
eredményeképpen 2013. január 1-től nem végzi szolgáltatói tevékenységét. Megjegyzi, üzleti
tervük korábban már elfogadásra került, vagyonkezelésüket pedig 2012. december 31-én
befejezték.
Galanics Ferenc a Felügyelő Bizottság elnökeként közli,
megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

a bizottság a beszámolót

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság az anyagot
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2013.(V.23.) határozata
az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a mérleg
megállapításáról, üzleti jelentés és eredmény kimutatás jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját
520 934 e Ft mérleg főösszeggel,
8 158 e Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja.
A Képviselő testület a 8 158 e Ft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba helyezésével
egyetért.
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos
jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig nyújtsa be.
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.
-.-.-

21.) napirend
Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és eredménykimutatás jóváhagyására
Alberti József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági ülésen a felmerült
kérdésekre az illetékes szakemberektől megkapták a választ. Megállapították, a mérleg nagyon
minimális összeget mutat, ezért a jövő évben is rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a cég
gazdálkodására. Megjegyzi, sajnos szorítani már nem igazán lehet, mert az már a működés
rovására menne. Mindezeket figyelembe véve a bizottság az előterjesztés elfogadását
egyhangúlag támogatta.
Fürjes Pál levezető elnök hozzáteszi, sajnos a megszorítás a legkézenfekvőbb megoldás.
Márton Ferenc önkormányzati képviselő közli, hogy kifogásai vannak az ózdi média
működésével kapcsolatban, hiszen elsősorban FIDESZ reklámra, egy-egy személy
megnyilvánulásaira összpontosulnak a műsorok közpénzből. Véleménye szerint alapos
vizsgálatra lenne szükség a cégnél, ezért nem tudja a beszámolót elfogadni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felhívja a figyelmet arra, amit már az
FB elnök is jelzett, hogy a cég gazdálkodására vonatkozóan problémák merültek fel. Az erre
vonatkozó felvetések a bizottság ülésén is elhangzottak, de a mérleg adatai is jól mutatják a

likviditási gondokat. Mindezek ismeretében intézkedésekre lesz szükség a jövőben, hiszen az
önkormányzat is jelentősen csökkentette a cég támogatását, valamint csökkentek a pályázati
forrásból szerzett bevételek is, ami sajnos úgy néz ki, ebben az évben is folytatódni fog. A
bizottság ezen ismeretek tudatában tárgyalta meg az anyagot, amelyet egyhangúlag elfogadásra
javasolt a testületnek. Márton Ferenc képviselő úr személyes megjegyzésére válaszolva közli,
saját cégétől - a kommunikációs cég kimutatásai alapján – kb. 2%-os eszközbeszerzés történt.
Hozzáteszi, a cég vezetése minden vizsgálatnak áll elébe, takargatnivalójuk nincsen, hiszen a
könyvvizsgálói jelentés szakszerűen, a valóságnak megfelelően készült el. Úgy gondolja, a
lakosság véleményét kell mindenekelőtt szem előtt tartani, az a mérvadó, ami a visszajelzések
alapján megelégedettséget mutat. Ez a fejlődés az adások színvonalában is megfigyelhető úgy,
hogy közben a szigorú gazdálkodási feltételeknek eleget téve, kevesebb létszámmal tudják a
munkájukat elvégezni.
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a színvonal javulását a közelmúltban itt járt Pálffy István
országgyűlési képviselő, Kulturális és Sajtó Bizottság alelnök is megerősítette, aki szinte
folyamatosan figyelemmel kíséri az ózdi média működését. Az ő véleménye szerint ez a
fejlődés igen jelentős, de arra kérte a vezetést, hogy a finanszírozást ne csökkentsék tovább.
Megjegyzi, úgy néz ki, hogy a pénzügyi lehetőségek a jövőben engedni tudnak egy kis mozgást,
az azonban megállapítható, hogy az évenkénti 10%-os csökkenés ellenére is a cég jól el tudta
látni a tevékenységét.
Márton Ferenc önkormányzati képviselő reagálva az elhangzottakra úgy érti, a Képviselőtestület 2/3-os többségben FIDESZ tagokból áll, így a városban történt intézkedéseket ők
generálják, ami összhangban lehet akár a FIDESZ reklámmal is.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2013.(V.23.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról,
a mérleg megállapításáról és eredménykimutatás jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves
beszámolóját
14.951 e Ft mérleg főösszeggel,
880 e Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja.
A Képviselő testület a 880 e Ft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba helyezésével
egyetért.
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos
jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig nyújtsa be.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.
-.-.22.) napirend
Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az anyag
megtárgyalása után egyhangúlag támogatta az elfogadását.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2013.(V.23.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének
jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft 2012. évi közhasznúsági
jelentését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos
jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig hozza nyilvánosságra.
Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 31.

-.-.23.) napirend
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladatellátásának
áttekintésére és szervezetének racionalizálására
Tóth Pál intézményvezető az anyagból kiemeli, a korábbi döntésnek megfelelően az eredeti 73
fős létszám 4 fővel csökkent. Áttekintve a munkákat és a feladatokat úgy ítélték meg, hogy
további 4 fővel sikerül a létszámot csökkenteni, aminek következtében éves szinten kb. 9 M Ft
megtakarítást tudnak elérni. Az ennek alapján készült szervezeti felépítés táblázata a határozati
javaslat mellékletét képezi. Bízik abban, ezzel sikerül hatékonyabbá tenni a szervezet
gazdálkodását, így kéri az előterjesztés elfogadását.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, az intézmény életének egy
szakasza ezzel az előterjesztéssel lezárul, a két évvel ezelőtt létrehozott cég bebizonyította
létjogosultságát. Az előterjesztésben a felmerült egyéb változások, tapasztalatok kerültek

átvezetésre. A bizottság úgy látja, az előterjesztés elfogadásával a cég meg fog felelni a
költségvetési kihívásoknak, mert hatékonyabb működést fog eredményezni. Ennek
megfelelően az anyag megfontolt és átgondolt, amellyel a bizottság is egyhangúlag egyetért és
javasolja elfogadásra.
Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, a változó gazdálkodási körülményekre a változtatás a
válasz.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2013.(V.23.) határozata
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
feladatellátásának áttekintéséről és
szervezetének racionalizálásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladatellátását
érintő változásokat tudomásul veszi, a tervezett intézkedésekkel egyetért, és a határozat
1. melléklete szerinti szervezeti struktúrát és létszámot jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét,
hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő az 1. pontban
foglaltaknak megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető
2013. június 30.

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek, majd
elhagyja a helyiséget.
-.-.24.) napirend
Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Dr. Almási Csaba jegyző tájékoztatásul közli, ettől az évtől kezdődően a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladat és hatáskörök jelentős része átkerült a Járási Hivatalhoz. Megjegyzi,
ezen tevékenységet a tavalyi évben még az önkormányzat látta el. Az anyagban igyekeztek
minden olyan információt feltüntetni, ami kellő tájékoztatást nyújt, és objektív valóságképet
formál meg a testület számára, ezért kéri az elfogadását.
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
gratulál az anyag elkészítéséhez, mert számszerű adatokkal jól ellátott, valamint reális képet
mutat a szakmai munka további lehetőségeiről is. A bizottság ennek ismeretében tárgyalta
meg az anyagot, amelyet a testületnek egyhangúlag elfogadásra javasol.
Fürjes Pál polgármester visszaérkezik a helyiségbe.
Galanics Ferenc Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta
a korrekt szakmai beszámolót, amelyet 9 igen szavazattal elfogadásra javasolt.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2013. (V.23.) határozata
a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

-.-.25.) napirend
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2012. évben lebonyolított
közbeszerzési eljárásairól
Fürjes Pál előterjesztő tájékoztatásul közli, az anyag a nyilvánosság érvényesítéséről szól. Az
anyagból jól látható, hogy három éve ózdi cégek is érintettek a közbeszerzési eljárásokban, úgy
gondolja, ezzel megindult egy olyan folyamat, ami lehetőséget teremt arra, hogy saját

emberekkel, saját intézmények szakembereivel, szakértelmével próbáljanak érvényesülni.
Bízik benne, hogy a jövőben még tovább tudják ezt a részvételi arányt növelni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, az anyag is tartalmazza,
hogy 373 M Ft értékben folytatott le az önkormányzat közbeszerzési eljárásokat, amelyekből
kb. 200 M Ft ózdi vállalkozókhoz, munkáltatókhoz, így ózdi munkavállalókhoz került, ezzel is
segítve a foglalkoztatást. Úgy gondolja, mindent megtettek annak érdekében, és ezt mint a
közbeszerzési bizottság elnöke is így mondja, hogy elősegítsék ezt a folyamatot. A bizottság
megtárgyalás után az anyagot tudomásul vette.
Obbágy Csaba levezető elnök köszöni a véleményeket, majd kéri a testületet,
tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat.

vegye

A Képviselő-testület a „Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2012.
évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól” című tájékoztatót tudomásul veszi.
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
-.-.26.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, egy szerény, de
jól összeállított szakmai tájékoztatóról van szó. A 14 éves egyesület tevékenysége példaértékű,
hiszen az elért eredményeikkel jó hírét viszik a városnak. Munkájukhoz további szép
eredményeket, jó egészséget kíván azzal, hogy még sokáig keltsék jó hírét Ózdnak. A bizottság
egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.
Fürjes Pál kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről” című
tájékoztatót tudomásul veszi.
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
-.-.27.) napirend
Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival
kapcsolatos döntések meghozatalára
Obbágy Csaba levezető elnök közli, hogy a napirend kapcsán három határozatot kell hoznia a
Képviselő-testületnek.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság mindhárom
javaslatot egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.

Obbágy Csaba levezető elnök kéri, - mivel észrevétel, hozzászólás nincs - szavazzanak az első
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2013. (V.23.) határozata
egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival
kapcsolatos döntések meghozataláról (Ózdi Távhő Kft.)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja alapján az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottsági
tagjainak díjazását 2013. június 1. napjától havi bruttó 29.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
-.-.Obbágy Csaba levezető elnök kéri – mivel észrevétel, hozzászólás nincs - szavazzanak a
második határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2013. (V.23.) határozata
egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival
kapcsolatos döntések meghozataláról (ÓZDINVEST Kft.)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja alapján az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottsági
tagjainak díjazását 2013. június 1. napjától havi bruttó 29.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
-.-.Obbágy Csaba levezető elnök kéri – mivel észrevétel, hozzászólás nincs - szavazzanak a
harmadik határozati javaslat elfogadásáról.

A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2013. (V.23.) határozata
egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival
kapcsolatos döntések meghozataláról (Ózdi Vízmű Kft.)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja alapján az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottsági
tagjainak díjazását 2013. június 1. napjától havi bruttó 29.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
-.-.28.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fürjes Pál levezető elnök közli, a testületi ülés elején a testület döntött Márton Ferenc
képviselő úr hozzászólásairól.
Márton Ferenc önkormányzati képviselő az első témában a lakossági fórumokról szeretne
tájékoztatást kapni, hiszen polgármester úrnak javasolta, hogy a lakosságot érintő aktuális
ügyekben biztosítsanak tájékoztatási, illetve meghallgatási fórumot.
Fürjes Pál polgármester úgy gondolja, ennek akadálya nincs. Véleménye szerint a területi
képviselők eddig is rendszeresen tartottak fogadóórákat, azonban ezt lehetne fokozni.
Tájékoztatásul közli, hogy ő, illetve alpolgármester úr is rendszeresen tart fogadó napokat
általában pénteki napokon, hiszen a lakosságnak alanyi joga van a tájékozódáshoz, illetve a
tájékoztatáshoz. Felkéri a képviselőket, tegyenek meg mindent, illetve teremtsék meg a
lakossággal történő találkozás lehetőségét, és tegyék azt gyakorivá. Így képviselő úr javaslatát
mindenképpen megfontolásra érdemesnek ítéli.
Márton Ferenc önkormányzati képviselő második témában a beiskolázási körzetekről szeretne
tájékoztatást kapni, hiszen a szülőktől értesült arról, hogy megváltoztak az említett körzetek.
Példának említi Uraj, Susa, Szentsimon településeket, ahonnan a sajóvárkonyi iskolába kell a
gyermeket beíratni, ami az etnikai szabványosítás miatt szükséges, viszont ezzel az oktatás
színvonala fog csökkenni. Sajnos az újabb fejlemények tükrében, itt a „cigány sátorra”
gondolva felvetődik a szülőkben, hogy ezeket a gyermekeket fogják felhasználni a cél
eléréséhez. Kéri, adjanak világos és korrekt tájékoztatást a lakosság részére.

Obbágy Csaba alpolgármester válaszában előadja, hogy minden rendben van, hiszen minden
iskolás abba az iskolába jár, ahová jelentkezett. A médián keresztül itt is szeretné megnyugtatni
a lakosságot, hogy nem változott semmi a korábbi évekhez képest. A törvényalkotó szándéka
helyes, el kell kerülni a hátrányos megkülönböztetésből eredő szegregált iskolák létrejöttét.
Hozzáteszi, a törvények nem Ózdra készültek, hanem az egész országra, ezért a helyi
sajátosságokat nem tudták figyelembe venni. A köznevelési törvény kimondja, hogy a felvételi
körzetekben a 3 H-s tanulók aránya legfeljebb 15 %-kal lehet több, mint a település egészére
számított 3 H-s arány. A Sajóvárkonyi Általános Iskola ennek a rendeletnek nem felel meg,
mert az itt tanuló 3 H-s tanulók aránya 31,9%-kal több az egész városra vonatkozó aránytól. A
körzethatár módosításra vonatkozóan kikérték az önkormányzat véleményét is abból a célból,
hogy az előírt jogszabálynak meg tudjanak felelni. Megjegyzi, ehhez Béri-Vitkó Ilona
osztályvezető helyettes asszony komoly számításokat végzett, ami miatt az említett
körzethatárok módosításra kerültek. Hangsúlyozza, a cél a jogszabálynak történő megfelelés
volt, de ez nem sérti meg a diákok jogait. Megemlíti, az előző években már jártak itt különböző
esélyegyenlőségi szakemberek, de Ózd minden esetben visszautasította az erőszakos
szegregációt. Céljuk az volt akkor is, hogy mindenki ott maradjon, ahol él, és olyan iskolát
válasszon, amilyet akar. Ezt a célt továbbra is képviselik, így a gyakorlatban nem változott
semmi, minden gyermek oda jár, ahová a szülő szeretné. A minőségi oktatás feltételi pedig
minden iskolában adottak.
Márton Ferenc önkormányzati képviselőként harmadik témában a városi múzeumnak
„muzeális gyűjtemény”-re történő lefokozásával kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni.
Fürjes Pál polgármester tájékoztatásul közli, már az 1994. évben kiadott Működési
engedélyben a megnevezés „Helytörténeti Gyűjteményként” szerepelt. Ezzel ellentétben
használta az intézmény a Városi Múzeum megnevezést. Az akkori akkreditáció során sem felelt
meg a múzeum besorolásnak, mert nem volt restaurátor műhely és főállású restaurátor.
Megjegyzi, az elnevezése így megtévesztő volt a működési engedéllyel szemben. A 2012. évi
CLII. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény 1§ (b) pontja alapján („b) szabályozni a
muzeális intézmények tevékenységével és feladatellátásával, valamint a közgyűjteményekben
őrzött kulturális javak hozzáférésével kapcsolatos kérdéseket,”) kötelezően meg kellett újítani
a Működési engedélyét minden a törvény hatálya alá eső intézménynek. A törvényben szakmai
besorolásokat határoztak meg, amelynek legmagasabb szintje a Múzeum megnevezés. Amiben
az Ózdi közgyűjtemény nem felel meg azok a következő pontok: restaurátor műhely, felsőfokú
restaurátor végzettségű munkatárs, felsőfokú műtárgy kezelő munkatárs, művészettörténész,
múzeológus, felsőfokú múzeumpedagógus munkatárs. Ezen felül az intézmény kezelésében
kellene lenni úgynevezett „filiáknak” pl.: a környező falvak tájházai, helytörténeti
gyűjteményeinek stb. Összefoglalóként tehát a Közérdekű Muzeális gyűjtemény besorolás nem
jelenti az intézmény lefokozását.
Berki Lajos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzászólásában előadja, köztudott, a
városban igen nagy a cigány lakosság száma, amely kb. 13-14 ezer főre tehető, hiszen a
kistérségből is ide jönnek be az emberek vásárolni, ide járnak be a gyermekek iskolába. Úgy
gondolja, a Brüsszelből kiinduló roma stratégiának köszönhetően javult a kisebbség helyzete,
valamint az önkormányzat jóvoltából az önkormányzati cégeknél sikerült a foglalkoztatásukat
jelentős mértékben emelni. Megemlíti, 2006-ban még három nemzetiségi önkormányzat
működött (szlovák, lengyel, cigány), így ezen nemzetiségeknek a felépülő kulturális
központban lehetőségük lesz kulturális tevékenységet, kutatást folytatni, ezért nevezik
világsátornak is. Sajnos a nyilvánosság ezt nem így látja, sőt ezt felnagyítva negatív hangulatot

keltenek. Véleménye szerint a cigány emberek nem fogják azokat a településeket, városokat
elhagyni, ahol felnőttek, ahol családjaik laknak, gyermekeik iskolába járnak, ezért nem hiszi,
és nincs is tudomása arról, hogy ide jönnének. Miért is jönnének ide, amikor „vagyunk már itt
elegen”. Megjegyzi, az itt élő cigány emberek között is vannak rendes emberek, akik
dolgoznak, és szeretnének is dolgozni, és elítélik azokat, akik viselkedésükkel zavarják a város
lakosságának nyugalmát. Sajnos nagy problémának tartja viszont a szakképzetlenséget.
Mindezek ismeretében kéri a lakosságot, hogy ne általánosítsanak és Ózd ne attól legyen
hangos, hogy bűncselekményeket követnek el. Hozzáteszi, zárt ülésen már elmondta, támogatja
a projekt megvalósulását, mert ez a városnak egy kitörési pontot jelent, valamint munkahelyeket
teremt a roma lakosság részére is.
Fürjes Pál polgármester úgy gondolja, mindenképpen meg kell hallgatni a cigányság
képviselőjének véleményét is arról, hogy milyen reakciója van az említett rétegnek a tervezett
projektről. Elnök úr hozzászólásából kiemeli azt a mondatot, amelyben arról nyilatkoznak,
hogy „minek jöjjenek ide a többiek, mikor már vagyunk itt elegen”. Példának említi a GE egyik
csarnokának átadásánál azt, hogy a riporter megkérdezte a fejlesztésért felelős menedzsert,
„mit tesznek azért, hogy elősegítsék a hátrányos helyzetűek munkába állását?”. Erre a
menedzser azt válaszolta, hogy nem érti a kérdést. Természetesen azért válaszolta ezt, mert,
mint multinacionális cég a világ sok olyan pontján dolgoztat, ahol nem teheti meg a származás
szerint megkülönböztetést. Ez azt is jelenti, hogy aki akar és tud az mehet hozzájuk dolgozni,
aki viszont nem, azzal nem foglalkoznak. Véleménye szerint a magyar társadalomnak ezt
kellene szem előtt tartania. Ezt követőenTartó Lajos képviselőnek adja meg a szót.
Tartó Lajos önkormányzati képviselő elmondja, 2013. június 1-jén a Villa Jen 1216. Polgári
Társulás az Uraj-Susa Jövőjéért Egyesülettel közösen Trianoni Megemlékezést tart a Susa-Jéne
közötti határon, amelyre minden érdeklődőt szeretettel invitál.
Fürjes Pál polgármester pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy holnap az Ózdi Napok keretében
15,00 órai kezdettel az Olvasó tánctermében Ünnepi Képviselő-testületi ülés lesz, amelyen
kitüntetések átadására is sor kerül. Felhívja a figyelmet továbbá a holnapi napon 9,00 órai
kezdettel induló programokra, így a Rombauer Tivadar emléktáblájánál tartandó koszorúzásra,
a Jazz parádéra, valamint az ózdi vigasságokra, gyermeknapra. Kéri, minél nagyobb létszámban
vegyenek részt ezeken a színvonalas rendezvényeken.
Ezután megköszöni a mai napi munkát és az ülést bezárja.
K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

