Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 19-én a Városháza
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Fazekas Zoltán alpolgármester
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Ihász Zoltán
Dr. Szűcs Tamás
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
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
Borsod Volán Zrt. Ózd Személyforgalmi igazgatója
szakgyógyszerész
jegyzőkönyvvezető

Napirendi javaslat:
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Polgármester

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

Polgármester

3.) Javaslat önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
irányuló pályázat kiírása érdekében
Előterjesztő:

Polgármester

4.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű üzemeltetésbe adására
Előterjesztő:

Polgármester
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5.) Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök térítésmentes
használatba vételére
Előterjesztő:

Polgármester

6.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (III. 5.) határozata
módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

7.) Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítéséről
szóló 14/2013. (I.24.) határozat módosítására, kiegészítésére
Előterjesztő:

Polgármester

8.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

9.) Javaslat az Ózd, Velence telep 41. 1/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlő kijelölésére
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van.
Kéri, szavazzanak a napirendi pontokkal kapcsolatban.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Polgármester

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

Polgármester

3.) Javaslat önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
irányuló pályázat kiírása érdekében
Előterjesztő:

Polgármester
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4.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű üzemeltetésbe adására
Előterjesztő:

Polgármester

5.) Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök térítésmentes
használatba vételére
Előterjesztő:

Polgármester

7.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (III. 5.) határozata
módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

7.) Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítéséről
szóló 14/2013. (I.24.) határozat módosítására, kiegészítésére
Előterjesztő:

Polgármester

8.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

9.) Javaslat az Ózd, Velence telep 41. 1/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlő kijelölésére
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza.
Fürjes Pál polgármester a Képviselő-testület nevében gratulál Dr. Mészáros Miklós
képviselőnek, aki a március 15-i állami ünnepségsorozat alkalmával Balog Zoltán, emberi
erőforrások minisztere által adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
kapott, mellyel az eddigi pályafutását méltóan elismerték.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pálnak, az Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság elnökének.
1.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Almási Csaba előterjesztő elmondja, alpolgármester úr tartós betegsége miatt a
polgármester távollétében az önkormányzati döntéshozatali mechanizmus, az ügyek operatív
intézése bizonyos szempontból lelassul, ezért szükséges, hogy ne csak egy alpolgármester
legyen. Az SZMSZ módosítással lehetőség adódik egy második alpolgármester
megválasztására, aki társadalmi megbízatásban fogja ellátni tisztségét.
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az Ügyrendi,
Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egy
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a rendeletről.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013 (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I. 2.6. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013 (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§ (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a főállású
alpolgármester, mindkettő akadályoztatása esetén a társadalmi megbízatású alpolgármester
hívja össze. A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása esetén a
Képviselő-testület ülését a 44.§ (1) bekezdése szerinti sorrendben az adott bizottság elnöke
hívja össze.”
2. §
A Rendelet 22.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a főállású
alpolgármester, mint elnök vezeti. Mindkettő akadályoztatása esetén az ülésvezetés feladatát a
társadalmi megbízatású alpolgármester látja el. A polgármester és az alpolgármesterek
egyidejű akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a 44.§ (1) bekezdése szerinti
sorrendben az adott bizottság elnöke vezeti.”
3. §
A XIV. Fejezet helyébe a következő fejezet lép:
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„XIV. Fejezet
Az alpolgármesterek
43. §
(1) A Képviselő-testület főállású és társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármester helyettesítését a főállású alpolgármester, mindkettő távollétében a
társadalmi megbízatású alpolgármester látja el. Az alpolgármesterek a polgármestert
távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítik. Intézkedésükről a
polgármesternek haladéktalanul kötelesek beszámolni.
(3) Az alpolgármesterek a Polgármesteri Hivatalban minden hónapban fogadónapot
tartanak.”
4. §
A Rendelet 17.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 21.§ (4) bekezdésében, a 42.§ (5) és (8)
bekezdésében, és az 56.§ (6) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrészek helyébe az
„alpolgármesterek” szöveg lép.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

2.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására
Dr. Mészáros Miklós képviselő távozik az ülésteremből!
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az Ügyrendi,
Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést, amely
menetrend módosítást, illetve egyéb lakosságot érintő kardinális kérdést nem tartalmaz. A
határozati javaslat 2. és 3. mellékletében történő változást ismertették az ülésen. A két
bizottság a módosítással együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a módosítással együtt az előterjesztésről.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2013.(III.19.) határozata
az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től
2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN
Személyszállítási Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő Ózd város
helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási
szerződés módosítását 2013. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.1. A Közszolgáltatási Szerződés 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1.2. A Közszolgáltatási Szerződés 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
1.3. A Közszolgáltatási Szerződés 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a BORSOD VOLÁN Zrt-t hogy az 1. pontban jóváhagyott
módosításoknak megfelelően a kombinált bérletek elfogadásáról szóló – a helyi megrendelő
Önkormányzat, a helyközi megrendelő Nemzeti Fejlesztési Miniszter, és a szolgáltató Borsod
Volán Zrt. között létrejött – háromoldalú megállapodás módosításának előkészítésében
működjön közre.
Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú megállapodás módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester
A szerződés előkészítésért PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
Határidő: 2013. március 31.
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1. melléklet az 50/2013.(III.19.) határozathoz
„ 1. melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez”
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2. melléklet az 50/2013.(III.19.) határozathoz

„2. melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez”
Ózd helyi közlekedés tervezett utazási feltételei 2013. április 1-jétől
I. Utazási jogosultság
1.

A jelen feltételekben rögzített helyi tarifahatáron belül a számozott helyi járatokkal és a
közszolgáltatási szerződében rögzített országos és regionális járatokkal - a következő
kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat, aki érvényes utazási igazolvánnyal
rendelkezik.
A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy,
valamint a hat éven aluli gyermek a személyszállítási szolgáltatás igénybevételére kísérő
nélkül nem jogosult. Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz
gyermekre legalább egy kísérőnek kell jutnia. A kísérővel utazó utasok járműben való
elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.
A Szolgáltató a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból
kizárhatja, ha az utas
a)
ittas vagy bódult,
b)
botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával
zavarja,
c)
magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai
testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát
veszélyezteti,
d)
ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon a
járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
e)
a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható
állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,
f)
a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet felszólításra
vagy ellenőrzéskor sem vált,
g)
a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát
más módon bizonyító igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére
jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
h)
a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja,
vagy
i)
az utazási feltételeket nem tartja meg.
A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag a személyszállítás
megkezdése – a járműnek a felszállóhelyről történő elindulása – előtt zárható ki az
utazásból.

2.

Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság
egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető
igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás
különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek
használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt
érvényesek. A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, a járműre utazási céllal történő
felszálláskor a jegykezelőnek kell megfizetni. Az utazási igazolvánnyal rendelkező
utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát szükséges a jegykezelőnek
felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött
utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmányokkal együtt – beleértve szükség
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esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányokat is – a jegykezelőnek fel
kell mutatni, vagy át kell adni. Az utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell
őrizni és a Szolgáltató által utazási igazolvány ellenőrzésre feljogosított személy részére
ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor – a kedvezményes
jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – felhívására fel kell mutatni vagy át kell adnia.
Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű
igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához
szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.
3.

A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett
járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz. Az autóbuszjáratok utolsó
megállóhelyei egyben végállomások is. A végállomáson az autóbuszról le kell szállni.

4.

Díjmentes utazásra jogosultak:
a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig,
b) a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás
alapján illetve a Magyar Államkincstár által kiadott sorszámozott igazolvány
igazolásával;
c) vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes
arcképes igazolványával rendelkezik; valamint egy fő kísérő
d) Hallássérült személyek a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének
érvényes igazolványával rendelkezők, plusz 1 fő kísérő
e) Magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan
fogyatékos személy Magyar Államkincstár (MÁK) igazolvány felmutatása
mellett, plusz 1 fő kísérő
f) 65 éven felüli magyar állampolgárok (személyi igazolvánnyal), az Európai
Unió más tagállamának állampolgára valamint nemzetközi szerződés alapján a
szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár,
g) hadirokkant és hadiözvegy, valamint a hadigondozási igazolványban
feltüntetett 1 fő kísérő
h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja
i) a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja.

II.

Menetjegy

A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához
más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania. A menetjegy
a helyi autóbuszvonal teljes hosszán érvényes. Útmegszakítás esetén a menetjegy a további
útszakaszra érvényességét veszíti. A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást
megkezdte.
III.

Bérletigazolványok

1.

A bérletjegy csak a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. által kiállított, ideiglenes
igazolvánnyal, illetve bérletkártyával együtt érvényes. A bérletjegyekre fel kell vezetni
a bérletkártya számát. A bérletkártyát és bérletet olyan tokba kell elhelyezni, amely az
ellenőrzést lehetővé teszi.

2.

A bérletkártya elkészítéséhez szükséges:
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A bérletkártya elkészítéséhez bérletkártya igénylőlapot kell kitölteni, melyhez 1 db
3,5x4,5 cm-es nagyságú (1 évnél nem régebbi) fényképet kell csatolni. A bérletkártya
igénylés befogadásakor az igénylő kérésére a bérletkártya elkészültéig ideiglenes, papír
bérletigazolványt állítunk ki.
Dolgozói bérletkártya igénylésekor be kell mutatni a személyi igazolványt, tanuló
bérletkártya igénylésekor az érvényes diákigazolványt.
Nyugdíjasok esetében csak az jogosult nyugdíjas bérletkártya váltására, aki az
igényléskor bemutatja:

az “ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNY”-át, nyugdíjjogosultságot igazoló
okmányt

utolsó havi nyugdíjas csekkszelvényt, vagy a “Nyugdíjas határozat”-ot

rendszeres szociális segélyben részesülő esetén a polgármesteri hivatal igazolását
Kedvezményes bérletszelvényt csak érvényesített bérletkártya vagy bérletváltó kártya
birtokában lehet vásárolni.
3.

A bérletjegyek érvényessége

Egyvonalas bérlet: azon a vonalon jogosít utazásra, amelyre azt kiállították. Ha
azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, akkor a közös vonalszakasz
azonos megállói között más egyvonalas bérlet is érvényes. Az egyvonalas bérlet
az érvényesség időtartamában idején belül korlátlan számú utazásra jogosít a
tarifahatárokon belül.

Kétvonalas bérletjegy: a tarifahatáron túlutazók csak kétvonalas bérletjeggyel
vehetik igénybe az alábbi viszonylatokat:

8
20
20A
20AT
20T
26
26A
33
33A

Viszonylat
Autóbuszállomás-Uraj-Susa
Kórház-Autóbuszállomás-RuhagyárSzentsimon
Autóbuszállomás-Szentsimon
Autóbuszállomás-Szentsimon
Kórház-Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon
Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály
Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály
Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó
Autóbuszállomás-Center, forduló

Tarifahatár
Uraj, Uraji u.94
Ózd, Bolyki fő út 94
Ózd, Bolyki fő út 94
Ózd, Bolyki fő út 94
Ózd, Bolyki Fő 94
Hódoscsépány, Deák F. u.108.
Hódoscsépány, Deák F. u. 108
Bánszállás, bej. út
Bánszállás, bej. út

A kétvonalas bérlet azokon a vonalakon jogosít utazásra, amelyekre azt kiállították. Ha
azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, akkor a közös vonalszakasz azonos
megállói között más kétvonalas bérlet is érvényes.
Átszállással történő utazásokhoz kétvonalas bérletjegy váltható az alábbi
viszonylatokban:
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Jel
12

14
17
18

120

122
126
133

12

Igénybe vehető autóbusz-vonal
1A Autóbuszállomás-Kórház
2 Kórház-Ruhagyár
2A Autóbuszállomás- Ruhagyár
2T Kórház-TESCO- Ruhagyár
1A Autóbuszállomás-Kórház
4 Autóbuszállomás-Új köztemető
1A Autóbuszállomás-Kórház
7 Autóbuszállomás-Szenna
1A Autóbuszállomás-Kórház
8 Autóbuszállomás-Susa
8A Autóbuszállomás-Uraj Szabadidő Központ
1A Autóbuszállomás-Kórház
20 Kórház-Autóbuszállomás-Ruhagyár-Szentsimon
20A Autóbuszállomás-Szentsimon
20AT Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon
20T Kórház-TESCO-Szentsimon
1A Autóbuszállomás-Kórház
22 Autóbuszállomás-Ruhagyár
1A Autóbuszállomás-Kórház
26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály
26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály
1A Autóbuszállomás-Kórház
33 Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó
1A Autóbuszállomás-Kórház
2 Kórház-Ruhagyár
2A Autóbuszállomás-Ruhagyár
2T Kórház- TESCO- Ruhagyár

A fel nem sorolt vonalak közötti átszállásos utazás csak összvonalas bérletjeggyel
történhet.

A kombinált egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi
járatok közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton, valamint Ózd város
közigazgatási határán belül a Háromoldalú megállapodás 1. sz. mellékletében
meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes.

Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek az érvényességi időn belül,
a település valamennyi helyi autóbuszvonalán korlátlan számú utazásra jogosít.

A kombinált összvonalas, valamint a kombinált tanuló, nyugdíjas bérletek a
BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi és a háromoldalú Megállapodás 1.
sz. mellékletében meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes.
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4.

A bérletek érvényességi területei a következők:

Egyvonalas bérletek viszonylatai

Egyvonalas
bérlet
száma

1A Autóbuszállomás-Kórház

1

Tarifahatár

Kétvonalas
bérlet
tarifahatáron túl

Egyvonalas
kombinált
bérlet
száma

Egyvonalas kombinált
bérlettel igénybe vehető
helyközi vonalak
közigazgatási határon
belül

-

-

-

-

2 Kórház-Ruhagyár
2A Autóbuszállomás-Ruhagyár
2T Kórház-TESCO-Ruhagyár
12 Kórház-Bibó István u.
12A Autóbuszállomás-Bibó István u.
12AT Autóbuszállomás-TESCO-Bibó István u.
12T Kórház-TESCO-Bibó István u.

2

20 Kórház-Szentsimon
20A Autóbuszállomás-Szentsimon,aut.vt.

Ózd,
Bolyki
Fő út 94.

20AT Autóbuszállomás-TESCOSzentsimon,aut.vt.
20T Kórház-TESCO-Szentsimon,aut.vt.

2K
120
20K

21 Petőfi tér-Autóbuszállomás-Ruhagyár

-

4 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Új köztemető

4

7 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna

7

8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa

8

8A Autóbuszállomás-Uraj, Szabadidő központ
22 Autóbuszállomás-Március 15. u. -Ruhagyár

22

33 Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó
33A Autóbuszállomás-Center, forduló

-

Uraj, Uraji
u. 94
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-

-

4K

-

26

Hódoscsépány,
Deák F.
u.108.

126

33

Bánszállás,
bej. út

133

26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály
26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály

-

4186-os vonal
meghatározott járatai helyi
tarifahatáron belül
4186-os vonal
meghatározott járatai helyi
tarifahatáron túl
4140-es és 4145-ös vonal
meghatározott járatai

-

Fogalmak:

Közigazgatási határok Ózd város helyi közlekedésében:
o Új Köztemető
o Szentsimon,aut.vt.
A közigazgatási határokon túli utazás csak a regionális járatokon érvényes utazási
feltételekkel lehetséges.

Tarifahatár: helyi járatok megállóhelye, amelynek átutazása kétvonalas bérlettel
lehetséges.
5.

A bérletek időbeni érvényessége, visszatérítése:
a. a havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5.
napjának 24.00 órájáig érvényesek.
b. A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. kezelési költség levonásával
visszatéríti:
c. a havi bérlet árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre
benyújtják,
d. havi bérletek árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az
érvényesség hónapjában 20-ig benyújtja.
A kezelési költség a visszatérítendő összeg 10%-a.
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IV.

Poggyászszállítás

1.

Kézipoggyászként az utas helyi járaton 2 db - egy személy által könnyen hordozható,
legfeljebb 10 kg tömegű - tárgyat vihet magával.
Továbbá:
e. Helyi járaton 1 db ródli, 1 pár síléc, 1 köteg facsemete, 1 db gyermekkocsi
díjmentesen szállítható.
f. Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a VOLÁN díjtalanul szállítja.

2.

Kézipoggyászként nem szállítható.
g. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tilt,
h. olyan tárgy, amely méreténél, tömegénél fogva a járművön biztonságosan nem
helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában,
kézipoggyászában és az autóbuszban kárt okozhat,
i. töltött lőfegyver

3.

Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek:
j. kisgyermek szállítására használt eszköz (kosár, gyermekkocsi) úgy helyezhető el,
hogy a többi utasnak kényelmetlenséget ne okozzon. A kisgyermek biztonságos
elhelyezése ebben az esetben is az utas feladata.
k. propán-bután gáz személyenként 1 db, legfeljebb 5 kg tölthető palackban vihető
az autóbuszba,
l. annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba
bevisz, pótdíjat kell fizetnie; emellett felelős a szabály megsértéséből származó
károkért.
A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

V.

Élő állat szállítás díja

A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával, melyet az autóbusz
vezetőjénél kell megváltani. Az ölben, táskában stb. elhelyezett és kézipoggyász módjára
szállított, valamint a segítő kutyák és hatósági feladatok ellátását segítő kutyák díjtalanul
szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a
vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható
egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan.
VI.

Pótdíjak és szabálysértési rendelkezések

Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a
leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel, továbbá aki utazási
igazolványt jogtalanul használ, illetve kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes utazási
viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat meg kell fizetnie.
Az Ózd városban érvényes pótdíjak:
m. jármű beszennyezése:
n. jegy nélküli utazás:
o. 8 napon túli:

4.000,- Ft
8.000,- Ft
12.000,- Ft

Bérletek és utazási igazolványok utólagos bemutatására nincs lehetőség.
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Ózd város helyi autóbuszvonalai
Viszonylat
1A
2
2A
2T
4
7
8
8A
12
12A
12AT
12T
20
20A
20AT
20T
21
22
26
26A
33
33A

Útvonal
Autóbuszállomás-Kórház
Kórház-Ruhagyár
Autóbuszállomás-Ruhagyár
Kórház-TESCO-Ruhagyár
Autóbuszállomás-Vasútállomás-Új köztemető
Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna
Autóbuszállomás-Uraj-Susa
Autóbuszállomás-Uraj, Szabadidő központ
Kórház-Bibó István u.
Autóbuszállomás-Bibó István u.
Autóbuszállomás-TESCO-Bibó István u.
Kórház-TESCO-Bibó István u.
Kórház-Ruhagyár-Szentsimon
Autóbuszállomás-Szentsimon,aut.vt.
Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon,aut.vt.
Kórház-TESCO-Szentsimon,aut.vt.
Petőfi tér- Ruhagyár
Autóbuszállomás-Március 15. u. -Ruhagyár
Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály
Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály
Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó
Autóbuszállomás-Center, forduló

Ózd, 2013. március

………………………………
Ózd Város Önkormányzatának
képviseletében:
Fürjes Pál
polgármester

Miskolc, 2013. március

………………………………
BORSOD VOLÁN Zrt.
képviseletében:
Dr. Sárközi György
vezérigazgató
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3. melléklet a /2013.(III.19.) határozathoz

„3. melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez”
Ózd helyi közlekedés tervezett díjai 2013. április 1-jétől
1.

Ózd városban a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai az alábbiak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
e)

teljesárú vonaljegy
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
egyvonalas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hónap 5. napjáig érvényes
kétvonalas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
összvonalas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
kombinált egyvonalas havi bérlet helyi tarifahatáron belül
A hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
kombinált egyvonalas havi bérlet helyi tarifahatáron túl
(20K jelű bérlet)
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
kombinált összvonalas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
tanuló, nyugdíjas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
kombinált tanuló, nyugdíjas bérlet

250,- Ft/db
4.230,- Ft/db
5.000,- Ft/db
5.790,- Ft/db
5.000,- Ft/db
5.790,- Ft/db

7.180,- Ft/db
2.060,- Ft/db
2.710,- Ft/db

2.

A teljesárú vonaljegy a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon
egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határain belül.

3.

Az egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a
bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton, tarifahatáron való átutazással nem járó
utazásokra érvényes. Ózd város közigazgatási határán belül a tarifahatárok az alábbiak:
p. Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló
q. Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló
r. Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló
s. Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló.

4.

A kétvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a
bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán érvényes Ózd város
közigazgatási határán belül.

5.

Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz azonos
megállói között más jelzéssel érvényesített egy - vagy kétvonalas bérlet is érvényes Ózd
város közigazgatási határán belül.

6.

A kombinált egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok
közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton, valamint Ózd város közigazgatási
határán belül a Háromoldalú megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott
regionális járatokon egyaránt érvényes.
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7.

Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek a BORSOD VOLÁN Zrt. által
üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényesek, Ózd város közigazgatási határán
belül.

8.

A kombinált összvonalas, valamint a kombinált tanuló, nyugdíjas bérletek a BORSOD
VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi és a Háromoldalú megállapodás 1. sz.
mellékletében meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes Ózd város
közigazgatási határán belül.

9.

A BORSOD VOLÁN Zrt. által közzétett utazási feltételekben foglaltak teljesítése
esetén a bérletek árát részben vagy egészben - kezelési költség felszámítása mellett visszafizeti.

10.

Az utazás, a poggyász és élő állat szállítás feltételeit a BORSOD VOLÁN Zrt. által
közzétett utazási feltételek tartalmazzák.

11.

A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett
járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz.

12.

4.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételek megsértésével
kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, továbbá a járművet
beszennyezi.

13.

8.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy utazás
alkalmával érvényes utazási igazolványt, vonaljegyet nem tud bemutatni. A pótdíjat a
menetdíjon felül kell megfizetni. A bérletjegyek utólagos bemutatását a BORSOD
VOLÁN Zrt. nem fogadja el.

14.

12.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a 12.-13. pontokban meghatározott fizetési
kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

15.

Az 1. pontban meghatározott díjak és a 12., 13. és 14. pontokban meghatározott pótdíjak
az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák.

Ez a melléklet 2013. április 1-jén lép hatályba.

Ózd, 2013. március ….

………………………………
Ózd Város Önkormányzatának
képviseletében:
Fürjes Pál
polgármester vezérigazgató

Miskolc, 2013. március ...

………………………………
BORSOD VOLÁN Zrt.
képviseletében:
Dr. Sárközi György

-.-.-
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3.) napirend
Javaslat önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
irányuló pályázat kiírása érdekében
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság együttes
ülésen tárgyalta az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal, valamint a
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság többségi szavazattal, egy ellenszavazat mellett elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2013. (III. 19.) határozata
önkormányzati kezdeményezésről új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló
pályázat kiírása érdekében
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat
kiírását az Ózd, Sárli u. 4 sz. alatti INTERSPAR áruház üzletsor helyszínen.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezdeményezés aláírására.
Felelős: - a kezdeményezés benyújtásáért a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
- a kezdeményezés aláírásáért Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.Dr. Mészáros Miklós képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
4.) napirend
Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű üzemeltetésbe adására

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, az előterjesztést a
bizottság együttes ülésen tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal, és mindkét
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, Kovács Ottó a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ igazgatója hivatalos ügyben Budapesten van, ezért
nem tudott részt venni az ülésen.
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Tóth Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2013. (III. 19.) határozata
önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű
üzemeltetésbe adásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta:
1.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 20. napjával a
Gazdasági Ellátó Központtól a használatába átadott, 40.13 V DALLY típusú, IVECO
gyártmányú, LCJ-452 frsz-ú gépjárművet elvonja.

2.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 21. napjától
határozatlan időtartamra az 1. pontban szereplő gépjárművet térítésmentesen a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzemeltetésébe adja, a határozat 1. mellékletét
képező üzemeltetési megállapodásban foglaltak szerint.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletében
szereplő üzemeltetési megállapodás aláírására.

Felelős:

Határidő:

A gépjármű Gazdasági Ellátó Központtól történő elvonásával kapcsolatos
intézkedések megtételéért és az üzemeltetési megállapodás előkészítéséért: PH.
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Üzemeltetési megállapodás aláírásáért: Polgármester
Üzemeltetésért: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
döntést követően azonnal
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1. melléklet az 52/2013. (III. 19.) határozathoz
Üzemeltetési megállapodás

amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám:
15726487-8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál polgármester), mint
Üzemeltetésbe adó – másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest,
Szalay u. 10-14., adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335263;
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01, képviseli: Kovács Ottó tankerületi igazgató) mint
Üzemeltető (továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.) A Felek megállapítják, hogy a megállapodás tárgyát képező LCJ-452 forgalmi
rendszámú, IVECO gyártmányú, 40.13 V DALLY típusú jármű (továbbiakban: gépjármű)
Ózd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi.
Az Üzemeltetésbe adó az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2013.
(III.19.) határozat 1. pontja alapján a fenti gépjármű kezelési jogát 2013. március 20.
napjával a Gazdasági Ellátó Központtól elvonta és a határozat 2. pontja alapján 2013.
március 21. napjától jelen megállapodás mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv
szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzemeltetésébe adja.
2.)

Az üzemeltetési szerződés 2013. március 21. napjától határozatlan időtartamra szól, de a
Felek fenntartják azon jogukat, hogy a megállapodás 30 napos felmondási idő figyelembe
vételével felmondhassák.

3.)

Az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető részére az átadott gépjármű használatát ingyenesen
biztosítja az üzemeltetés időtartama alatt kizárólag közfeladat ellátása céljára.

4.)

Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjármű tekintetében az Ózd Város
Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013.
(II.27.) önkormányzati rendelet előírásait betartani.

5.)

Az Üzemeltető köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő gépjárműről az
előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, az év végi illetve
az évközi mérlegjelentéshez az Üzemeltetésbe adó részére a feladást a megadott
határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani.

6.)

Az Üzemeltető gondoskodik a részére üzemeltetésre átadott gépjármű üzembentartói
bejegyzésének felvezetéséről a gépjárművek forgalmi engedélyébe, valamint a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás és az Üzemeltető igénye szerinti CASCO biztosítás
megkötéséről.

7.)

Az Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a
megállapodás időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott gépjárművekben
bekövetkezett károkért.

8.)

Az Üzemeltető felel az üzemeltetésre átadott gépjármű működtetése során harmadik
személynek okozott károkért.
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9.)

Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjárművet rendeltetésszerűen
használni, állagmegóvásáról, karbantartásáról, felújításáról a saját költsége terhére
gondoskodni, a használattal kapcsolatos költségeket viselni.

A fent nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Ózd, ………………….
……………………………….
Üzemeltetésbe adó
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

……………………………….
Üzemeltető
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
képviseletében
Kovács Ottó
tankerületi igazgató

Melléklet
Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2013. (III.19.) határozat 1. pontja alapján
2013. március 21-tól Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) mint Üzembeadó
átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), mint
Üzemeltető átveszi az alábbi gépjárművet.
A jármű adatai:
Rendszám:
Bruttó érték:
Elszámolt értékcsökkenés
Nettó érték:

LCJ-452
11.921.352 Ft
11.921.352 Ft
0 Ft

Alvázszám:
Motorszám:
Gyártmány:
Típus:
Szín:
Hajtóanyag:
Hengerűrtartalom:
Gyártási év:
Száll. szem. sz.:

ZCFC4090005483574
SOFIM814043844003948
IVECO
40.13 V DAILY
fehér
diesel
2800 cm3
2004
20 fő

Ózd, ……………….
……………………………….
Üzemeltetésbe adó
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

……………………………….
Üzemeltető
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
képviseletében
Kovács Ottó
tankerületi igazgató
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5.)
napirend
Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök térítésmentes
használatba vételére
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az előterjesztést az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta és azt mindkét bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2013. (III. 19.) határozata
a közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó
tárgyi eszközök térítésmentes használatba vételéről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja, hogy a Gazdasági Ellátó Központ
a Megyei Intézményfenntartó Központtól, az étkeztetési feladat átvételének időpontjától,
ingyenesen használatba vegye azon konyhai eszközöket/berendezéseket, melyek a 2012. évi
CXCII. törvényben meghatározott, kötelező önkormányzati, közétkeztetési feladatok ellátását
szolgálják, továbbá a Gazdasági Ellátó Központ, az engedélyezett létszámkeretén belül
továbbfoglalkoztassa a Sodexo Magyarország Kft.-nél jogfolytonosan foglalkoztatott 4 fő
dolgozót.
Felelős: Gazdasági Ellátó Központ vezetője
Határidő: folyamatosan

-.-.6.)
napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (III. 5.) határozata
módosítására
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, az előterjesztés
technikai jellegű módosítást tartalmaz, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2013. (III.19.) határozata
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2013.(III.5.) határozata módosításáról
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést
megtárgyalta, és a 46/2013.(III.5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A 46/2013.(III.5.) határozat 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Felelős: egységes szerkezetű alapító okirat aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2013. március 19.

2. A 46/2013.(III.5.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlan tartalommal fennmaradnak.
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1. melléklet az 54/2013.(III.19.)
határozathoz
„2. melléklet a 46/2013.(III.5.) határozathoz”

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
egységes szerkezetben
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2013.(III.19.) határozatával, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Ózdi Sportszervező
Iroda egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:

1./
2./
3./
4./

A költségvetési szerv neve: Ózdi Sportszervező Iroda
Székhelye:
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Illetékessége, működési köre: Ózd város közigazgatási területe, amennyiben
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
Alapító neve:
Ózd Város Önkormányzata
Alapító székhelye:
3600 Ózd, Városház tér 1.
Alapítás időpontja:
2012. szeptember 1.

Létrehozásáról rendelkező határozat:
5./

6./

7./

118/2012.(VII.19.)

A költségvetési szerv jogállása:
költségvetési szerv
Jogi személyisége:
önálló jogi személy
Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi ügyvitelét az Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal látja el.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55.§-a alapján Ózd közigazgatási területén belül helyi, térségi, regionális vagy
országos szintű sportrendezvények szervezése, a lakosság egészséges életvitelét
elősegítő szabadidős tevékenységek, szabadidős sport versenyek szervezése, a
diáksport versenyrendszerének tanévhez igazodó működtetése, a nők, a hátrányos
helyzetűek és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek kiemelt figyelemmel
kísérése, az önkormányzatot érintő egészséges életmóddal, sporttevékenységgel,
sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelése, azok
elkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való közreműködés.
A költségvetési szerv a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes
önállósággal végzi. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem
rendelkezik.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat száma: 931900
Szakágazat megnevezése: Egyéb sporttevékenység
Érvényes szakfeladatok száma és megnevezése:
841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
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931101
931102
931201
931202
931203
931204
931205
931206
931301
931302
931901
931902
931903
890441
890442
890443

Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenysége és támogatása
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Doppingellenes tevékenység
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvetési szerv alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8./

A költségvetési szervet irányító szerv neve és székhelye:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Fenntartó neve és címe:
Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.

9./

A költségvetési szerv vezetőjét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere
gyakorolja.

10./

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Egyes foglalkoztatottak jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt kell alkalmazni.
Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései az irányadók (megbízási jogviszony).

11./

Feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan: Az alapító a székhelyül szolgáló Ózd, Bolyki főút 4. szám alatti ingatlanból
összesen 34 m2 területű iroda helyiségeket a költségvetési szerv részére ingyenes
használatba adja. A költségvetési szerv a közös használatú, egyéb kiszolgáló
helyiségek használatára is ingyenesen jogosult, azzal a feltétellel, hogy ezek
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használatával összefüggésben felmerülő költségeket a használat arányában köteles
viselni.
Ingóságok, eszközök: a költségvetési szerv általános vagyonleltára szerint.
Ózd, 2013. március 19.
Fürjes Pál
Polgármester
Záradék:
Az Ózdi Sportszervező Iroda egységes szerkezetű alapító okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 540/2013.(III.19.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi Sportszervező Iroda 2012. július 19-én Ózd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2012. (VII. 19.) határozatával elfogadott
alapító okirata hatályát veszti.
-.-.7.)
napirend
Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat
előkészítéséről szóló 14/2013. (I.24.) határozat módosítására, kiegészítésére
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, ez a pályázati kiírás 2012-ben jelent meg, az önkormányzat
korábbi városrehabilitációs programban való részvétel miatt akkor nem tervezte a részvételt.
Ez a támogatási forma alkalmas arra, hogy a Velence telep, mint a város egyik építészeti
öröksége, megmenthető legyen. Reméli, sikeres lesz a pályázat, melynek beadási határideje
2013. március 20. Egy korábbi határozat értelmében 3,5 M Ft-os támogatást szavaztak meg a
pályázat előkészítő költségeként, ezt most kiegészítik 9,5 M Ft-tal, amely a jóváhagyott
költségvetés 15 M Ft-os pályázati előkészítési költségkeretét terheli. Sikeres pályázat esetén
ez a költség elszámolható válik, így újabb pályázatok fedezetéül szolgálhat az összeg.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, az előterjesztést a
bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2013. (III.19.) határozata
az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítéséről szóló
14/2013. (I.24.) határozat módosításáról, kiegészítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
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1. A Képviselő-testület a 14/2013. (I.24.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkákra –
Akcióterületi Terv elkészítése, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyek
beszerzése, stb.– az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fenti pályázathoz
biztosított 3,5 M Ft-ot a pályázatok előkészítésére rendelkezésre álló keret terhére
9,2 M Ft-tal kiegészíti. Amennyiben a benyújtott pályázat támogatásban részesül, az
előkészítő munkákra fordított fenti összegek a támogatásból elszámolásra kerülnek.”
2. A Képviselő-testület a 14/2013. (I.24.) határozatot az alábbi 5. ponttal kiegészíti:
„5. A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező Akcióterületi Tervet az abban
foglalt tartalommal jóváhagyja.”
3. A 14/2013. (I.24.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
azonnal
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8.)
napirend
Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál előterjesztő a határozati javaslatot az alábbi támogatási összeggel egészíti ki:
Obbágy Csaba képviselői keretéből a Sajóvárkonyi ÁMK Fejlesztésért Alapítványnak
100.000 Ft támogatást folyósít.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozatról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2013.(III.19.) 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):
-

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft 60.000 Ft-os,
Uraji Nyugdíjas Klub 90.000 Ft-os,
Uraji Női Nyugdíjas Klub 40.000 Ft-os,
Susai Nyugdíjas Klub 50.000 Ft-os,
Szentsimoni Nyugdíjas Klub 50.000 Ft-os,
Szentsimonért Egyesület 150.000 Ft-os,
Ózdi Kerékpáros Egyesület 150.000 Ft-os,
Bolyky Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány 100.000 Ft-os,
Bolyokért Alapítvány 100.000 Ft-os,
Ózd-Szentsimoni Római Katolikus Egyházközség 50.000 Ft-os,
Ózd- Bolyoki Római Katolikus Egyházközség 50.000 Ft-os
Sajóvárkonyi ÁMK Fejlesztéséért Alapítvány 100.000 Ft-os

általános és lakóterületi céltartalékból történő támogatását.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.9.)
napirend
Javaslat az Ózd, Velence telep 41. 1/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlő
kijelölésére
Vitális István előterjesztő kiemeli, az a munkahelyteremtés, amely ezen a területen fog
megvalósulni mindenki számára fontos. Az ott lakó kiköltöztetése az önkormányzat kérésére
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sürgősséggel történik, ezért méltányos az, hogy az önkormányzat egyedi kijelölési joggal él,
az óvadék 50 %-át a vételárból kifizeti, és az új lakásra vonatkozóan részletfizetést
engedélyez. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Kisgergely András képviselő tolmácsolja a bérlők köszönetét az önkormányzat által adott
részletfizetési engedményért. Kérésük, hogy április elejéig kapjanak határidőt, ugyanis
anyagi lehetőségük ekkor engedi meg a kiköltözést.
Tóth Pál levezető elnök elmondja, ez a kérés a döntést nem befolyásolja, kéri, szavazzanak az
előterjesztésről.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2013. (III.19.) határozata
az Ózd, Velence telep 41/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelöléséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 41/2. sz. alatti, háromszobás, 104 m2
alapterületű, komfortos minőségű bérlakás bérlőjéül, pályázati eljárás lefolytatása
nélkül, Kótai Ottóné és Kótai Ottó Ózd, Volny József út 1. sz. alatti lakosokat jelöli
ki, határozott időre, 2013. március 25-től 2018. március 24-ig.
A bérlők kötelesek a lakásra megállapított mindenkori lakbért, fenntartási költségeket,
valamint a 312.000,- Ft óvadék 50%-át 12 havi részletben megfizetni.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
azonnal

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Ózd Város Önkormányzata az 1. pontban
megjelölt óvadék további 50%-át az Ózd, Volny J. út 1. szám alatti ingatlan
értékesítéséből befolyt vételárból fizeti meg az ÓZDINVEST Kft. részére, azzal a
feltétellel, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a fel nem használt,
Önkormányzat által megfizetett óvadék összegét az ÓZDINVEST Kft. köteles az
Önkormányzat részére visszafizetni.
Felelős:
Határidő:

PH Pénzügyi Osztály vezetője
a vételár megérkezését követő 8 napon belül
-.-.-

Tóth Pál levezető elnök megköszöni a munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

