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Készült Ózd Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2014. augusztus 25-én aY árosháza
tanácskozótermében me gtartott rendkívüli testületi üléséről,

Jelen vannak:r
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Csutor Lászlő, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné
Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tarló Lajos, Tóth Pál,
Vitális István képviselők

Tívql van: Boda István, Dr. Lengyel Elemér, Turiné Orosz Margit képviselők

Jqlen van toyá\b4:
Dr. Almási Csaba jegyző
Dr, Sztronga Eszter aljegyző
Enekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szabóné Nagy Zsuzsanna PH. Pénzügyi Osztály vezető helyettese
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

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

vezetője
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Pap Béláné jegyzőkönyvvezető

Napirendi iavaslat:

1.)Javaslat ,,Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatokná| a

konvergencia régiókban" című ÁnOP- t -a 3,-20|4. páIyázat benyújtására
Elgtgliesztő: Polgármester

2,)Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Elő.terjgsztő: dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető

Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri, kapcsolják be,a szavazógépet és

kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ozd Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete határozatképes, mivel 12 képviselő jelen van. Kéri, szavazzanak a

napirendi pontokkal kapcsolatban.

A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1.)Javaslat ,,Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a

konvergencia régiókban" című AROP- l -A .3,-2014. pályázat benyújtására
El_őterj,esztő: Polgármester

2.)Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megvá|asztására
Előteri_esz!ő: dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető

Füries Pát polgármester áradja az ülés vezetéséí Obbágy Csaba alpolgármesternek.



2

1,). napirend
ELOTERJESZTES

,,Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban'o című ÁnOP-t.a 3.- 2014. pá|yázat benyújtására

Előteriq§aü Pol gármester

Előkészííp: PH. Tetepülésfej lesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Előzménvek. háttér:

A Kormány az ÁIlamreform Operatív Program 2O|I-20I3. időszakra szóló akciótervének
módosításaról szóló I195l20I4 (III.31.) Korm, határozatában nevesítette jelen egyfordulós
p ály ázati konstrukciót.

A konstrukció szervesen illeszkedik az ÁnOP l. prioritás célkitűzéseihez, mely a folyamatok
megújítását és aszervezetfejlesztést helyezi a középpontba, amelynek részét képezi a társadalmi
felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása és
fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás, továbbá a közszolgáltatások
minőségének javítása. A magasabb közigazgatási teljesítmény elérésén túl ezen prioritás célja
az eredményesebb és költséghatékonyabb, területi együttműködésre alapoző közigazgatásí
működés elérése az eljárások és folyamatok javítása révén.A térségi/járási szintű
együttműködés javítja a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját,
ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a
problémakezelés színvonala.Az egy járáshoz tartoző települési önkormányzaíok
együttműködése:

o hatékonyabbá teszi ajáráson belüli feladatellátást (elen konstrukció esetében
elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása tekintetében),
ho zzáj árul a kö zszol gál tatás o kho z v alő ho zzáféré s j av í tá sáho z

. a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási
tevékenységének köszönhető en az önkormány zatí egyitíműködésben résztvevő
kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak.

A pálvázat gélia

A páIyázati konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek
céljaazegy járáshoztartozó települések, helyi szereplők (pl.: vállalkozók és további gazdasági
szereplők, civilek, oktatási és szociális szféraképviselői stb,) közötti területi együttműködések
kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlóségi
programok végrehajtásához kapcsolódó - a járásszékely települések által ellátott - koordinációs
tevékenysé g me gvaló sításával

A pálvázati támoeatás összqee. egy.éb infoTmá§!ó

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogaíásra rendelkezésre álló keretösszeg:
1.850.000.000 forint. A vissza nem térítendő pályázati támogatás mértéke a projekt összes
elszámolható költségének 100 százaléka, annak összege legalább l5 millió, de legfeljebb 22

millió Ft lehet.
A konstrukció keretében támogatottpályázatok száma várhatóan 76-110 db.

Jay?§lat



A pályázati ablak várhatóan 2014. szeptember közepén nyílik meg, a projektet legkésőbb
20l5. szeptember 3O-ig kell megvalósítani.

A pálváző szervezet:

Pályáző a járásszékhely önkormányzata. A járásszékhely önkormányzat a pályázatot akkor
nyújthatja be, ha a járáshoz taríozó települési önkormányzatok legalább 50 oÁ-a, azazlegalább
további 8 települési önkormányzat, mint együttmúködő partner vesz részt a pályázat
megvalósításában.

A pá,lyázat keretébqn tá.mqeathaíó tevékpnJsigek:

l. Járási szintű együttműködósek erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések
kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az együttműködéseknek ki
kell terjedniük az önkormányzatokon, nemzetiségi önkormányzatokon, járási
kormányhivatalokon túl a járás szintjén releváns civil, egyházi és a gazdasági szfétára
is. (mindkét kategóriában kötelező)

2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi fe|zárkőzást szolgáló koordináció
kialakítása, működtetése járási szinten. (szervezés, koordináció, a program technikai
feltételeinek biztosítása stb.) (mindkét kategóriában kötelező)

3. Járási szintű felzárkőzási kerekasztal létrehozása és működtetése. A térségi szintű
fe|zárkőzási kerekasztal feladatai: áttekinti a térség önkormányzatainak
esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását, összehangolja a térségben

tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. (mindkét kategóriában kötelezŐ)
4. Járási szintű ,,rEsélyteremtő-programterv" elkészítése a települések együttmúködését

igónylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására.
(mindkét kategóriában kötelező)

5. Zárőrendezvény,, rendezvények, konferenciák tartása az ,,Esély'teremtő-
programterv"disszeminációja érdekében. (mindkét kategóriában kötelező)

6. Esélyegyenlőséget, társadalmi íelzárkőzást szolgáló tréningek tartása: pl.

konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentésót, érzékenyítést szolgáló tréningek.
(mindkét kate góriában választható)

7. A társadalmifelzárkőzást szolgáló koordinációt biztosító szakmai megvalósítók, illetve
a területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselőinek, illetve
felzárkózási kerekasztal tagjainak speciális, akkreditált képzése. (mindkét

kategóriában választható)
8. A területi együttműködéshez, az ,,Esélyteremtő-programterv" kialakításához, illetve

kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő
b ev o n ás a. (mi ndkét kate góri ában v álaszthatő)

9. Közös, több önkormányzat részvételével zajIő, a helyi esélyegyenlősógi
programj aikban megfogalm azott, pl. : ismeretterj esztő, íájékoztatő tevékenységek
megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében.(mindkét kategóriában
választható)

várható eredmények:

t. Kialakításra kerülnek az eséIyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges
szolgá|tatási é s i nté zmény i e gyüttműködések a j árás o kb an.
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2. Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi
rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek
nregvalósításának vonatkozásában (lehatárolva az AROP- 1 A6 pályázati konstrukcióban
megvalósított feladatoktó1).

3. I,étrejön a felzárkőzással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi
Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszéd-főruma (járási
szintű- felzárkózási kerekasztalok).

4. Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák
komplex kezelését megalapozó - a járási feIzárkózási kerekasztal á|tal
elfogadott -,,Esélyteremtő-programterv".

5. Megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkőzási, egyenlő
esélyek biztosítását célzó ,,Esélyteremtő-programtervek" disszeminációja

A proiekt hQtás4i
1, A helyi esélyegyenlőségi programok kapcsán hosszútávú együttműködés alakul ki az

egy járáshoz tartoző önkormányzatok körében.
2. Sikeresebb felzárkőzási, esélyegyenlőségi helyi fejlesztések valósulhatnak meg a20l4-

2020 kö zötti pro gramo zásí idő szakb an.
3. Ezáltaljavulhat az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének

hatékonysága, j avul a közszol gáltatások minő sé ge.

4. Csökken az e|őité|etesség, erősödik a társadalmi felzárkőzás és az esélyegyenlőség
célj ai iránti elkötelezettség.

5. Hosszabb távon javul a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjainak helyzete.

Javaslaí:

Ózd Város Önkormányzata nyújtson be pályázat"ot ,,Területi együttműködést, segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című AROP-
1.A.3-2014, pá|yázati kiírásra és ehhez fogadja el ahatározati javaslatban foglaltakat.

H a t á,r o,z p t i i, a v ? s l a t

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
, . . l20l4. (VIII.25.) határozata

,,Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókb an" című ÁnOP- t.a 3.- 20 l 4. p ály ázat benyúj tás á ról

Ózd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és

az alábbi döntést hozta:

L Ózd Város Önkormányzata támogatja a területi együttműködést elősegítő pályázat
benyújtását az ÁROp-I.A.3.-20t4. számű pályázati kiírás alapján, legfeljebb 22 M Ft
összegű, I00% vissza nem térítendő mértékű támogatás igénylésével. A páIyázaí
me gvaló sítása önkorm ány zati önerőt nem i gényel.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza aPolgármestert a páIyázat előkészítéséhez szükséges
egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, valamint a benyújtáshoz előírt dokumentumok,
nyilatkozatok aláírására.
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3. A Képviselő{estület felhatalmazza aPolgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a
támogatási szerződés aláírására.

Felelős:
- A pályázat benyújtásáért: PH Településfejlesztési és VagyongazdáIkodási Osztály

vezető.ie
- Dokumentumok aláirásáért:Polgármester
Határidő: folyamatos

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, apályázat célja a régiókban, aiárásokhoztartoző települések
közötti együttműködés megerősítése, a társadalmt felzárkőztatás elősegítéséhez, a helyi
esélyegyenlőség programok végrehajtásához koordinációs segítség adása. A pályázat l00 %-

os támogatottságú, az elnyerhető összeg 15 M Ft-tól 22 M Ft-ig terjed. Pályázni csak a
j árás székhel y önkormá ny zata, tehát j e len e setben O zd pá|y ázhat.

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, abizottság az előterjesztést az

Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgya|ta, és azt

mindkét bizottság egyhangúlag elfo gadásra j avasolj a.

Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.

A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület t2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi határozatothozza:

Ózd Város Önkormán yzata Képviselő-testületének
I23 l20l 4. (VIII.25.) határ ozata

,,Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatokná| a

konvergencia régiókban" című ÁROP-t.a 3.- 20t4. pá|yázat benyújtásáróI

Ózd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a fenti tárgyű előterjesztést megtárgyalta és

az alábbi döntést hozta:

1. Ózd Város Önkormányzata támogatja a területi együttműködést elősegitő pályéaat

benyújtását az ÁROP-l.A.3,-20l4. számű pályázati kiírás alapján,legfeljebb 22 M Ft
összegű, 100% vissza nem térítendő mértékű támogatás igénylésével. A pályázat

megvalósítása önkorm ány zati önerőt nem i gényel.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza aPolgármestert apályázat előkészítéséhez szükséges
egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, valamint a benyújtáshoz előírt dokumentumok,
ny ilatko zato k al áí rás ára.

3. A Képviselő-testület fe\hatalmazza a Polgármestert a pá|yázat kedvező biráIata esetén a

támo gatási szerződés a|áir ásár a.

Felelős:
- A pátyézat benyújtásáért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

vezetőle
- Dokumentumok aláirásáért: Polgármester
Határidő: folyamatos
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Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Farjes Pál polgármesternek.

2.) napirend
ELÓTERJESZTES

J4Y4§I.1AT
a helyi választási bizottság tagiainak és póttagiainak megválasztására

Előtqrjesztő: dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető
E]§késgítQ: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület !

A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a értelmében a helyi választási
bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon válaszíja meg, személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítvány,t,

Fentiekre tekintettel a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira vonatkozó javaslatom a

következő:
Tagjai: dr. Mustos Lajos 3625 Ózd,Liget utca 2l.

Hajdú Istvánné 3600 Ózd, Bolyki főűt32. Fsz.2.

Juhász Tamásné 366l Ózd, Zrinyi űt 7 4.

Póttagjai: Scitovszkyné Csonka Anett 3600 Ózd, Zalai űt 5.

Lőw Gábor 3600 Ózd, Szent István út 5/A.

Molnár Gábor 3600 Ózd,Nagy Imre út 19.3l3.

H?tározpti iava§l?t
Ózd Váro s Önkormán y zata Képvi selő {e stül etének

. . . ..12014.(VIII.25 .) határozata

a helyi választási bizottság tagiainak és póttagiainak megválasztásáről

Ózd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a helyi választási bizottság

tagjának: dr. Mustos Lajos
Hajdú Istvánné

Juhász Tamásné

3625 Ózd,Liget utca 21.

3600 Ózd,Bolyki főűt32. Fsz.2.

366t Ózd,Zrinyiűt74,,

póttagjának: Scitovszkyné Csonka Anett 3600 Ózd, Zalai űt 5.

Lőw Gábor 3600 Ózd, Szent István út 5/A.

Molnár Gábor 3600 Ózd,Nagy Imre út lg.3l3,

szám alatti lako st megválasztj a.



Fe]el§s jegyző, HVI vezető
Haí4ridq : értelemszerűen

Dr.Almási Csaba Ózd Város Jegyzője, HVI vezető elmondja, a választásokra vonatkozó
jogszabályok szerint a helyi választási bizottság tagjait 2014, augusztus 3 l -én 16,00 óráig kell
megválasztani. Ennek a követelménynek tesznek eleget, amikor a HVI vezető javaslatára a
KéPviselÓ-testület megválaszda a helyi választási bizottság tagjait - 3 személyt _, illetve
PÓttagjait - 3 személ}"t-. A Képviselő-testület döntése után a mai nap a HVB tagsai a
Polgármester Úr előtt esküt tesznek, és megtartják alakuló ülésüket. 2014, augusztus 23-án,
szombaton megkezdődött a választási kampány, az ajánlóívek átadása már számos jelölő
szewezetrészére megtörtént, a helyi választási bizottságnak működőképesnek kelllennie, hisz
a jelöltek nyilvántartásba vételérőlhatározatot kell hoznia,kifogás esetén azokatel kell bírálnia,
Ismerteti, a helyi választási bizottság tagjairól és póttagjairól nem személyenként, hanem
egyszerre történik a szav azás.

TÓth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság az
előterjesztést megtárgya7ta, a HVB tagjaira, illetve póttagjaira tett javaslatot egyhangúlag
elfogadásra j avasolj a.

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak ahatározatről.

A szavazásban t2 képviselő vesz részt, amí alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás néIkül az a|ábbihatározatothozza:

Ózd Város Önkormán y zata Képviselő-testületének
12 4 l20 1 4.(VIII.2 5.) határ ozata

a helyi választási bizottság tagiainak és póttagiainak megváIasztásáról

Ózd Varo s Önkormán y zatának Képvi sel ő -testül ete a he l yi

tagjának:

póttagjának:

szám alatti lakost megválasztja,

Felelős: jegyző, HVI vezető
Határidő : értelemszerűen

dr. Mustos Lajos
Hajdú Istvánné
Juhász Tamásné

Scitovszkyné Csonka Anett
Lőw Gábor
Molnár Gábor

választási bizottság

3625 Ózd, Liget utca 21.
3600 Ozd, Bolyki főút32. Fsz.2,
366l Ozd,Zrinyiűt74.,

3600 Ózd,Zalaiűt 5,
3600 Ózd, Szent István űt 5lA.
3600 Ózd, Nagy Imre út 19.313.
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FÜrjes Pál levezető elnök kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy augusztus 31_ig tegyék meg
iavaslatukat az október 23-i ünnepségen átadásra kerülő kitüntetésekre javasolt személyekre.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a nrunkát és az ülést bezarja.

K. m. f.

polgármester



Jelenléti ív
Ózd Y áros Ön ko r mány zatá na k Ké pviselő-testü lete
20t4, augusztus 25-i rendkívüli ülésén megielent

képviselőkről

Fürjes Pál

Dr. Bélteczki János

Boda István

Csutor LászIő

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



Jelenléti ív
Ózd Y áros Ö n ko r mány zatána lr, Ké pviselő-testü lete
20t4, augusztus 25-i rendkívüli ülésén megielent

állandó meghívottakról

Qrszág€;vűléqi Fépvisel ő :

Riz Gábor

Tovább i mp,g|rívqttaF :

Bukovinszky Zsolt

Dr. Varga Lászlő

Berki Lajos

dr. Almási Csaba

dr. SztrongaBszter

Enekesné Dr. Kótka Andrea

Kovács-Hagyő Zoltán

Sóskútiné Ujpál Melinda

Oroszné Mák Erika

Dudásné Balázs Zita

//lt t ,/,4 "'"""7,
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ózo vÁnos öNroRvtÁNyzarn H-3600 ózD,vÁnosHÁ z rÉx t.
Telefon: (48) 574-I11 * Fax: (48) 574-198

rünlEs pÁt
ÓZO VÁnOS POLGÁRMESTERE

E-mail: furjes.pal@ozd.hu

MEGHÍVÓ

Ózd Város Önkormán y zatának Képvi s el ő-te stül ete

2a14. augusztus 25-én (hétfőnl 14,00 órától

rendkív üli kénvis elő-testüIeti ülést tart
o

vúros húza nagv tandcstermében

Napire+di iavaslat:

1.) Javaslat ,,Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című ÁnOp-t_e 3.-20t4.
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Polgármester

2. ) Javaslat a helyi v álasztási bizottság tagj ainak és póttagj ainak megv álasztására
Előterjesztő: dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető

Ózd, 2014. augusztus 2 1.

Fürjes Pál
polgármester


