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Nanirendi iavaslat:

1.) Tqékoztatő ózd Város önkormányzata 201,4. évi költségvetésének L félévi

teljesítésérő1
Előteri esztő : Polgármester

2.) Javaslat a szennyviz_közművek 2014. évi használati díja terhére elvégzendő felújítások

jóváhagyására

ebpue§4ü ÉRV Zrt. vezérigazgatőja

3,) Javaslat az ózdi yíz_ és Csatornamú Kft. továbbműrködéséről szóló döntés

meghozatalára
ElóJerjesztó: ózdiyíz_ és Csatornamű Kft. ügyvezetője

4.) .Tavaslat azózd.Mekcsey út 199, szám alatti nem lakáscélú helyiség kezelőváltására

Előteriesztő: Polgármester

5,) Javaslat a Marschalkó Béla tiszteletére elhelyezett emléktábla áthelYezésére

Előteriesztő: Polgármester
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Az előterjesztésekeí a mellékelt fájl tartalmazza,

Fürjes pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogY kaPcsolják be a

szavazőgépet és kapcsolják ki u .nÖbil,.lefonjaikat. Vtegállapítja, |:qy ózd Város

önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van, Kéri,

szay azzanak a napirenddel kapc so latban,

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő_testület 14 igen

szavazattal, ellenszav aiat éstartózkodás nélkül az a|ábbi napirendet fogadja el:

1,) Tájékoztató ózd Város önkormányzata 2OI4. évi költségvetésének L félévi

teljesítéséről
Előterj esztő : Polgármester

2.) Javaslat a szennyvíz-közművek 2014. évi használati díja terhére elvégzendő felújítások

jóváhagyására-Pt"lgrJ§§aq rRV Z,t. v ezérigazgatőja

3.) Javaslat az ózdi yíz_ és Csatornamű Kft. továbbmúködéséről szóló döntés

meghozata|ára
Elóferjesztő: ózrJiyíz_ és Csatornamű Kft. ügyvezetője

4.) Javaslat az ózd,Mekcsey út 199. szám aIatti nem lakáscélú helyiség kezelőváltására

Előterj.esztő: Polgármester

5.) Javaslat a Marschalkó Béla tiszteletére elhelyezett emléktábla áthelyezésére

Elóle!§§Zlp. Polgármester

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetésér Obbágy Csaba alpolgármesternek,

1.) napirend

Tájékoztat ő ózdVáros önkormányrutu2OL4. eviköltségvetésének I. félévi teljesítéséről

Fürjes pál előterjesztő elmondja, az idei költségvetés megalkotásakor a takarékosság szem

előtt tartását kértél a végrehajtasban szereplőktőtl a tottse§vetés I. felévi számai bizonYÍtják,

az íntézmények, cégek] a üivatal "nn.k 
megfelelően dolgozott, köszönetét fejezi ki a

megértésér1. A bevéÉlek növekedése jelentOs mertetUen a pályázati forrásokból, illetve a

támogatott közmunka programból tortént, a felhasználások pedig a tervezetthez képest

alulmaradtali, A működési célú bevételek 60,9 oÁ_on, míg a kiadások 52,3 
,oÁ_on 

teliesültek,

Bízik abban, i,ogy az eltelt időszak hasznát a továbbiakban is előnYre tudják fordítani, JÓ

dolognak tartja azí,hogy a költségvetésen belül tartalék mutatkozik, rendkívÜli helYzetekben

van mihez fordulni, joíú e.edmenlt lehet elérni így, mintha megszorításhoz vagY PÓtfonáshoz

fordulnának, Megkoszöni azoknak a munkáját, akik ezt az eredményt hozni tudták,

Vitális István a pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, az előterjesztést a bizottság

u, Úgyrendi, tgazgflási és Rendiszeti Biiottsággal, az Egészségügyi, Szociális és

Esélyegyenlőségi Bizottságg aI és azoktatási, Kulturális és Spor1 Bizottsággal egYÜttes Ülésen

tárgyaiaés aztmind a négy bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,



obbágy csaba levezetó elnök kiemeli, aziníézményeknél aztdőarányosan magasabb kiadási

mérték abból adódik, hogy a közíoglalkoztatással kapcsolatos kifizetések és teljesítési adatok

azI. féIévtteljesítésben szerepelnek, az eIőirányzai módosítások viszont maid a kÖvetkező

ülésen tárgyalandó költségvetés módosításban keitilnek feltüntetésre. ÖrÖmmel jelenti be, hogY

újabb közfoglalk oztatásíő| döntott aZ illetékes bizottság, így 338 főnek biztosítják a

foglalkoztatását október 31-ig, 44,J M Ft állami támogatás mellett, 7,7 M Ft önerő

biztosításával. szintén örömteli, hogy a Manda kozfoglalkoztatásban dolgozó ]1 fő

munkaviszonya meghosszabbításra került 201 5. február 28_ig.

Kérí szav azzanak a határ ozaíi j av as l atró l,

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a képviselő_testület 14 igen

szavazattal, ellenszav aiat és tartőzkodás nélkül az a|ábbihatározatot hozza:

ózd város önkormányzata képviselő_testületének
I4I l20I4. (IX. 1 8.) batár ozata

ózd Város önkormányzata 2014. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

ózd Város önkormány zaíának Képviselő-testülete az e\Őterjesztést megtárgYalta és az

al ábbi határ ozatot hozta:

ózd Város önkormán y zatánakKépvi selő _te stül ete az ózd V áro s ö nkormán y zata 20 l 4, év i

költségvetésének t. feíevi teljesítéiéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi,

A költségvetés l. féléves teljesítéséről készült tájékoztatőt ózdVáros honlapján közzé kell

tenni.

Felelősl Polgármester

Határidő: 20|4. szeptember 30.

obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Farjes Pál polgármesíernek,

2.) napirend

Javaslat a szennyvíz-közművex 20t4. évi hasinálati díja terhére elvégzendő felújítások
jóváhagyására

Fürjes pál levezető elnök köszönti az ÉRV Zrt. képviselőit.

Yitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke..elmondja, 2013, szeptember 1_től

BRv zrt. 1ett a vízikö zÁű-szo4altato Údon , Avizíközművek felújítási pótlási költségeire az

árbevétel Io %-átköteles fordítani, erre vonatkozó javaslatait a következő ülésre készíti el,

sürgősségre való tekintettel kérték azonban két fejlesztés jóváhagyását, A bizoííság az

előterj esztést elfo gadásra j avasolj a.

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak,
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A szavazásban t4 képviselő vesz részt, ami alapján a KépviselŐ-testÜlet 14 igen

szavazattalo ellenszav aiat és tartózkodás nélküt az a|ábbi határozatot hozza"

Ózd Város Önkormán yzata Képviselő-testületének

I 42 l 20 I 4.(I X, 1 8,) határ ozata

a szennyvíz_közművek 2014. évi használati díja terhére elvégzendő felújítások

jóváhagyásáról

ózd Város önkormán yzatánakKépviselő-testiilete a fenti tárgYÚ előterjesztést megtárgYalta és

az alábbi döntést hozta:

Ózd Város önkormán yzaíának Képviselő_testülete, egyetért az..zal, ,,hogy 
az Énv,

Eszakmagyarországi Regionális vizmui,ek Z*t :jl, ozdiáros víziköznrű szo|gáltatőja, az

önkormány zat és u zxt|uorott érvényben lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés 1.10' Pontja

értelmében megállapított 2014. eui ,r.nn}uíz közmű használati díj terhére a kÖvetkező

ft'j:n"rlX|ii"rlffi;p iszapprés pneumatika rendszerének felújítása (legfeljebb bruttó 0,65

| 1?.*r" íztisztitő telep iszapprés helyis ég szeI!őző rendszerének átalakítása' felújítása

(legfe|ebb bruttó 0,35 M Ft),

Fenti beruh ázások fedezete az önkorm ányzat 2014 
. 
évi költségvetésében a "vizlközmú

íejlesztésre ,rotgaio, tátot, f.lhu, znáIás,6taáa|ék" előirányzatban rendelkezésre ál1,

Felelős: PRV Zrt. vezérigazgatója
Hatéridő: 20lr4, szeptember 30,

3.) napirend

Javaslat az ózdivíz_ és csatornamű kft. továbbműködéséről szóló döntés

meghozatalára

Fürjes pál levezető elnök köszönti Bíró Feren ceí, az ózdi y ízmű Kft, ügyvezetőjét,

Vitális IsWán a pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kÖzli, a bizottság az előterjeszÍést az

ügyrendi, Igazgatási 
-és 

Rendészeti Bizottsálgal együttes ülésen tárgyalta, a további

múködésher r"tir.r.g., áon e* mindkét Úirott,a§'égyhar€ulag elfogadásra javasolja,

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak ahatározatról,

A szavazásban t4 képviselő vesz részt,, ami alapján a KépviselŐ-testÜlet 14 igen

szavazattal, ellenszav aiat éstartózkodás nélkül az a|ábbihatározatot1tozzal

ÓzdVárosÖnkormányzataKépviselő-testületének
t43 l20l4, (IX,18,) határozata

azÓzdiVíz-ésCsatornaműKft.továbbműködésérőlszóló
döntés meghozataláról

ózd Város önkormán yzaíánakKépviselő-testülete a fentitárgYÚ előterjesztést megtárgYalta és

*óra:Víz_ és Csatornamű Kfl. alapítójaként a következőhatározatot hozta:



Ózd Város önkormán yzatánakKépviselő_testülete úgy dönt, hogy azÖnkormányzat 100%-os

tulajdonában lévő ozáiviz-és Csatornámű Kft. a roiga.i TörvénYkÖnYvről szŐ'Ő2013' évi V'

'orueny 
rendelkezéseivel összhangban működik tovább,

Felelős: Cégbíróságra törlénő benyújtásért:

Határidő: döntéstkövetően azonnal

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését obbágy Csaba alpolgármesternek,

4.) napirend

Javaslat azózd,,Mekcsey út 199. szám alatti nem lakáscélú helyiség kezelőváltására

Fürjes pál előterjesztő elmondja, a városban az orvosi rendelők, egészségügyi létesítmények

szinte mindegyike megújult az utóbbi időben, most a Mekcsey úti orvosi rendelő felújítása

folyik. A volt irr.orui ritin yvtár átalakításra teitit veaonői helyiséggé, Ennek a helyiségnek a

kezelését sztitseges a, Órrc_rol elvonni és az óTSZEGyII kezelésébe adni,

Ahatározathoz3.pontként az a|ábbitiege szitest teszi: ::i^A 
Képviselő_te_stület kezdeményezi

azózd,Mekcsey út 199. szám alatti,oiaibelterületi 429012lrrsz-Ú ingatlan megnevezésének

orvosi rendelőre törlénő módosításái az ingat|an-nyilvántartásban." A felelősök köre is

kiegészül a következőkkel: ,,d művelési íe vá|tőzás ingatlan_nyilvántartásban törlénó

módosításáert: pH. úaiósági és szociális osztáíy vezetője", A felsorolt módosításokkal együtt

elfogadásra j avasolj a az előterjesztést,

vitális István a pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az előterjesztést

azEgészségügyi, sroJiati, és E,sélyegyinror.gigiz_ottsággal együttes ülésen tárgya|ta és azí

mindkét bizottság az ismerteten módosltásokkál együtt elfogadásra javasolja,

obbágy Csaba levezető elnök elmondja, közeledik az éPület átadásának időPontja' egYik

legszebb orvosi rendelő lesz a uaroruun, rJ, i, szavazzanak az e|hangzott módosításokkal egYÜtt

a határozatról.

A szavazásban 14 képviselő vesz részto ami alapján a KépviselŐ-testÜlet 14 igen

szavazattal, ellenszav aiat éstartózkodás nélkül az alábbihatározatothozzaz

ózd város önkormányzataképviselő_testületének
l 4 4 t20l4. (IX, 1 8,) határ ozata

azÓzd,Mekcsey István út 199, szám alatti
nem lakáscélú helyiség kezelőváltásáról

ózd Város önkormány zatának Képviselő-testülete a fenti elóterjesztést megtárgYa|ta és az

alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő_testület azőzdibelterületi 4290l|hrsz_ú, természetbenazózd, Mekcsey

István út 199, szám alatti orvosi rendeló és lakóház megnevezésű ingatlanban lévő nem

lakáscélú (korábban isko lai Űyr.tá*ent funkcionál Ófhelyi sé get az Ó zdi köznevelési

IntézményekGondnokságakezeléséből2014'szeptember3O'napjávalelvonjaés2014.



2,

3.

6

október 1. napjától az ózd és Térsége Szociális, Egés,zségügyi ::.9{,.,rmekjóléti
Integrált Intézmény ingyenes hasznáIűába adja urru1, Itogy az ozdi Köznevelési

Intézmények Gondnor.iágu az analitikus tár§yi eszköz nyilvántartásában a fenti

ingatlant 2O14. szeptember 30, napjával még szerepeltesse,

A Képviseló-testiilet felkéri azÓzdil{öznevelési lntézrnények Gondnoksága vezetőjét,

hogy a határozaí l. pontjában szereplő ingatlant, mint az intézmény feladat_ellátását

szolgáló vagyoneleáet az Alapító okirataban 2ol4. október 1, napjával már ne

szerepeltesse.

A Képviselő_testület kezdemény ezi azózd, Mekcsey út l99. szám alatti, ózdi belterületi

429ol2 hrsz_ú ingatlan megnerrezésének orvosi rendelőre történő módosítását az

ingatlan-nyilvántartásban.

az üzemeltetési szer ződé s mó do sítás ának e l ő ké s zíté sé ért :

PH.TelepülésfejlesztésiésVagyongazdálkodásiosztályvezetője
a helyiség átadásáért:
ó zdí" KoZne v e 1 é s i Inté zm é n y e k G o n dn o k s á g án ak v e z e t ój e

Alapító okirat módosításáért: Ózdi köznevelési Intézmények Gondnokságának

vezetője
okiratok a\áir ásáérí: Po 1 gárme ster

a művelé si ág v á|tozás iigatlan-nyi lvántartásban történő módo s ításáért :

PH. Hatósági ós Szociális Osztály vezetője

Felqlős:

Határidő: döntést követően azonnal

5.) napirend

Javaslat a Marschalkó Béla tiszieletére elhelyezett emléktábla áthelYezésére

Fürjes pál előterjesztő hangsúlyozza,fontos, hogy a város kulturális örökségét megóvják, ezt

a célt szolg áIla avelence telep megújulását célzó program is. A velence telep l , szám a|att, a

falon elhel yezeíí emléktábla atn.ty.iereról szól áz előterjesztés. Marschalkó Béla korának

jeles építésze volt, az olvasó éptiletének tervezése is nevéhez fúződik, Az emléktáblát

javasolják áthelyezni a városreháuitita.io, páIyázat keretében felújításra kerÜlő SÓha-iok

hídjára. Itt egy kamera kihelyezését tervezik, áe Óélsrerű megvárni, míg befejeződik a felújítás,

és azíkövetően elhelyezni'a táblát, Ahatitrozati javaslatban a végrehajtás határidejét 2014,

október 31_re, illetve az emléktábla elhelyezéséhőz biztosított összeg határidejét szeptember

3 O-ra j avasolj a módosítani,

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság az előterjeszlésí az

oktatási, Kulturális éstport Bizottsággal együties ülésen tárgyalta, és azt mindkét bizottság

egyhangúlag elfo gadásra j avasolj a.

obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az e|hangzott módosításokkal egYÜtt a

határozatről.

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a képviselő_testület 14 igen

szavazattal, ellenszav aiat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatothozzaz



7

Ózd Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének
1 45 t201 4, (IX, 1 8,) határ ozata

a Marschalkó Béta tiszteletére elhelyezett emléktábla áthelyezéséről

ózd Város önkormán yzatánakKépviselő_testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és

az a|ábbi döntést hozza:

1.Al(épviselő.testületúgydönt,hogyaMarschalkóBélaszületésének125.évfordulója
alkalmából,2009-benazozd,V"elencetelepl.sz.aIatÍiépületíaláraelhelyezett
emléktábla kerüljön áthelyezésre a Velence télep fó bejáratát képező ,,Sóhajok hídja"

épületének árkád alatti falára,

Fqlelős: Polgármester
Határi4ő: 2014, október 31,

2. A Képviselő_testület a Marschalkó Béla emléktábla áthelyezéséhez legfeljebb 20 e Ft -
ot biztosít az önkorm ányzat 2OI4. évi költségvetésébén "Bevételek 

elmaradása és

önkormányzati kötelező ielaclatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások

fede zete" e\őir ány zat terhére,

Felelős: PH Pénztigyi Osztály vezetője

Határidő: 2014,szeptember

obbágy csaba alpolgármester visszaadja az t:l1s_vezetését Furjes pál polgármesíernek,

Fürjes pál levezető elnök megjegyzi, sokan úgy gondolják, hogy a ciklus végén talán túl sok

munka folyik a városban, ók az átadás. froszontreiő ez annak, hogY sok PálYázat a

befejezéséh ez érkezlk és köszönhető annak is, hogy ez az első olyan év, amikor nincs

adósságteher, hisz a Ko.mány 1ovoitaúol atvailalasia került, így lehetőség adódott régi,

elmaradt dolgokat rendbe tenni, pt. utut , jardák, egyéb létesítmények felújítása folyik. Néhány

elkövetkező programra hívja r.r u ngyJiÁ. i il"lnapi nap kerül meg^rendezésre a KEop

pá|yázat keretében folyó szennyuíztísztítő telep nyitórendózvényére, Szeptember 20,án a

Velence programhoz kapcsolódon v.r.n..].upok'k.rúlnek megrendezésre., megkoszorűzzákaz

Marschalkó emléktáblát. Az oluasJ épüietben ? MarsJhalkó örökösök részvételével

megemléke res t"-s),, 18 órától a Miskolci Szimfonikusok adnak hangversenyt, Szeretettel

várnak mindenkit a megrendezésre kertilő rendezvényekre, Mivel több kérdés, észrevétel nenr

törlént, megköszöni a munkát és az iilést bezárja,

K, m. í.

Almási csaba
jegyző polgármester
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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
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Riz Gábor

Tov.á,bbi me ghíyottak :

Bukovinszky Zsolt

Dr. Varga Lászlő

Berki Lajos

dr. Almási Csaba

dr. Sztronga Eszter

Enekesné Dr. Kótka Andrea

Kovács-Hagyő Zoltán

Sóskútiné Ujpál Melinda

Oroszné Mák Erika

Dudásné Balázs Zita
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rendkívtili tilést tart, aIrlelyre ezúton tisztelettel rrreghívorn.

Napirgndi, iavaq{at:

1,) Tájékoztató Ózd Város Önkornrányzata 2aI4. évi költségvetésének 1, letévi
teljesítéséről

Elölgrjg§Z!ü Po I gá rm es ter

2,) Javaslat a szennyvíz-közmilr.,elt 2014. évi használati díia terhére elvégzenclő
íbl ú.i ítások 

.i óváhagyására
Előterjesztő: ERV Zrt. vezérigazgatőja

3,) Javaslat aZ Ózdi Yí,z- és Csatornamű Kft. továbbműköc]éséről szóló clörrtés
meghozatalára

_E]ótengqaú ÓzdiYíz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője

1,) .Iavaslat azÓzd. N,lekcsev út l99, szánr alatti nern lakáscélú helyiség kezelői,áltására
Előteliesztó.: Polgármester
Veg"bivottak: Krokavecz Gyó.rgyné OTSZEGYII lgazgatója

Pók Elernérne ÓrtC igazgatőja

5,) Javasiat a MarschalkÓ Béla tiszteietére elhelyezett emléktábla áthelvezésére
Előtelies,ztó: Polgármester

Ozd, 2014. szeptenrber I 5.


