
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án a Városháza 
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, 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  
 
Távol van: Dr. Bélteczki János képviselő  
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba    jegyző 
Dr. Sztronga Eszter aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

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

vezetője 
Bárdos Miklósné  PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetőjének helyettese 
Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető 

Napirendi javaslat 

1.) Javaslat a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060 azonosító számú projekttel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 

 
2.)  Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő:  dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető 
  
3.)  Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 

20/2014.(II.25.) határozat kiegészítésére 
     Előterjesztő:  dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető 
 

Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. 

Tartó Lajos és Turiné Orosz Margit képviselő távozik az ülésteremből. 
 
Fürjes Pál levezető elnök megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete határozatképes, mivel 12 képviselő jelen van. Ismerteti, a 3.) napirend „Javaslat a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 20/2014. (II. 25.) 
határozat kiegészítésére" megtárgyalására, az egyik érintett kérésére zárt ülésen kerül sor. Kéri, 
szavazzanak a napirenddel kapcsolatban. 
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A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 
 
1.) Javaslat a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-

2010-0060 azonosító számú projekttel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 

 
2.)  Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő:  dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető 
  
3.)  Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 

20/2014.(II.25.) határozat kiegészítésére 
     Előterjesztő:  dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.  
 

1.) napirend 
ELŐTERJESZTÉS 

Javaslat a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060 azonosító számú projekttel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára  

 

Előterjesztő: Polgármester 
Előkészítő:  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Ózd Város Önkormányzata jelenleg futó legnagyobb volumenű projektje a KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházás, melynek megvalósításáról a Képviselő-testület 
220/2011.(VII.28.) határozatában döntött. A projekt várható teljes nettó beruházási költsége 
4 311 806 474 Ft. 

Ózd Város Önkormányzata a projekt csatornahálózat építési beruházás megvalósítására nyílt 
ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, melyhez kapcsolódóan a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja előzetes minőségbiztosításra 
2013. decemberében el lett küldve az Irányító Hatóság részére. 

A projekt meghosszabbított befejezési határideje 2015. október 31.  

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft., mint a projekt felügyeletét ellátó szervezet,  2014. 
február 24-én taggyűlést hívott össze a projekt előrehaladásával kapcsolatban. A Kft. 
ügyvezetője – figyelemmel a projekt felhalmozott késedelmére az alábbi  javaslatot tette: 
kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata  vizsgálja meg a projekt szakaszolásának 
lehetőségét, tehát azt, hogy a csatornahálózat kivitelezés részt mintegy II. szakaszként KEHOP 
pályázat terhére valósítja meg. Ennek előnye – a Programiroda javaslata alapján -, hogy a 
kivitelezés határideje nincs beszorítva a projekt módosított – esetlegesen teljesíthetetlen – 
határidejébe, így több idő állhat rendelkezésre a kivitelezésre, amely feltételezhetően 
költségcsökkentő hatással lehet a beruházásra. 



3 
 

 

Javaslat: 

Javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése 
Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú projekt kedvezményezettje 
vizsgálja meg  a projekt csatornahálózat kivitelezés  szakaszolásának lehetőségét, figyelembe 
véve a jelenleg hatályos támogatási szerződésben foglaltakat, a támogatási szerződésben előírt 
jogi-pénzügyi szankciókat, a pályázat megvalósításának jelenlegi állását, valamint a KEHOP 
pályázati lehetőségeket.  
Az Önkormányzat a végleges döntést a teljeskörű információk birtokában hozza meg.  

 
Határozati javaslat 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (III.06.) határozata 
a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 

azonosító számú projekttel kapcsolatos elvi döntés meghozataláról 

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

 
Ózd Város Önkormányzata, mint a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú projekt kedvezményezettje megvizsgálja a 
projekt csatornahálózat kivitelezés szakaszolásának lehetőségét, figyelembe véve a jelenleg 
hatályos támogatási szerződésben előírtakat, a pályázat jelenlegi előrehaladottságát, valamint a 
KEHOP pályázati lehetőségeket. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos  
 

-.-.- 
  
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a csatornaprojekt a város egyik legnagyobb beruházása. A 
projektet felügyelő Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. részéről felvetődött az a lehetőség, 
amennyiben a megvalósítás nem férne bele a 2007-2013-as tervezési időszak idejébe, van mód 
a projekt szakaszolására, meghatározható az a költség és munkamennyiség rész,  amely a 
következő tervezési időszakra tolható át, így a befejezés időszaka eltolódhat. Rávilágít arra, 
hogy a  2008-ban indult pályázatnak, sok kitérő, buktató, helyrehozandó ügyei miatt lassul a 
végrehajtás menete. Az első szakaszt követően majdnem újra kellett kezdeni, hisz az 
akcióterület és a fedezet, valamint a végrehajtás műszaki ideje, a hatósági engedélyek sem 
egyeztek az eredeti pályázattal, és lehet, hogy jobban jártak volna, ha előről kezdik. Jelen 
előterjesztés tartalmazza, hogy nem elvetve a szakaszolás lehetőségét, további vizsgálat 
szükséges a feltételek tisztázására. Meg kell adni a lehetőséget, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyílt eljárására beérkezzenek az ajánlatok  és látható legyen a költség, a várható határidő, ezután 
még mindig lesz lehetőség a szakaszolást választani. A határozati javaslathoz az alábbi 
kiegészítést teszi: „A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szakaszolás 
lehetőségének megvizsgálásával kapcsolatos további egyeztetések, tárgyalások lefolytatására.”  
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A kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozatot. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság a kiegészítéssel 
együtt megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen, 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, az elhangzott módosítással együtt szavazzanak a 
határozatról.  
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014. (III.06.) határozata 

a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 
azonosító számú projekttel kapcsolatos elvi döntés meghozataláról 

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

 
Ózd Város Önkormányzata, mint a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú projekt kedvezményezettje megvizsgálja a 
projekt csatornahálózat kivitelezés szakaszolásának lehetőségét, figyelembe véve a jelenleg 
hatályos támogatási szerződésben előírtakat, a pályázat jelenlegi előrehaladottságát, valamint a 
KEHOP pályázati lehetőségeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szakaszolás lehetőségének 
megvizsgálásával kapcsolatos további egyeztetések, tárgyalások lefolytatására.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos  
 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

2.) napirend 
ELŐTERJESZTÉS 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 
 

Előterjesztő:  dr. Almási Csaba jegyző  HVI vezető 
Előkészítő:     Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi választási bizottság tagjai és póttagjai a bizottságban betöltött tisztségükről lemondtak,  
ezért szükségessé válik új tagok és póttagok megválasztása. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a helyi választási bizottság 
három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete választja 
meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
 
Fentiekre tekintettel a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira vonatkozó javaslatom a 
következő: 
 
Tagjai:   Hajdú Istvánné  3600 Ózd, Bolyki főút 32.  Fsz.2. 
   Juhász Tamásné 3661 Ózd, Zrínyi út 74. 
   Molnár Gábor  3600 Ózd, Nagy Imre út 19. 3/3. 
 
Póttagjai:  Scitovszky Anett 3600 Ózd, Zalai út 5. 
   Lőw Gábor  3600 Ózd, Szent István út 5/A. 
 
A javasolt személyek valamennyien nyilatkoztak arról, hogy a bizottság munkájában való 
közreműködést vállalják és velük szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 18.§-ában megjelölt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
 
Ezzel egyidejűleg az alábbi határozatok hatályon kívül helyezése válik szükségessé: 
 

a) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 
123/KH/2010.(VII.27.) határozat, 

b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról szóló 164/2013.(VI.28.) 
határozat. 
 

Határozati javaslat 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014.(III.6.)  határozata 
 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd városban a Helyi Választási 
Bizottság  
Tagjának:  Hajdú Istvánné  3600 Ózd, Bolyki főút 32.  Fsz.2. 
   Juhász Tamásné 3661 Ózd, Zrínyi út 74. 
   Molnár Gábor 3600 Ózd, Nagy Imre út 19. 3/3. 
 
Póttagjának: Scitovszky Anett 3600 Ózd, Zalai út 5. 
   Lőw Gábor  3600 Ózd, Szent István út 5/A. 

szám alatti lakost  
megválasztja. 

 
2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 
123/KH/2010.(VII.27.) határozatát, 

b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról szóló 164/2013.(VI.28.) 
határozatát 
 

hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: jegyző, HVI vezető 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök hangsúlyozza, felelősségteljes dolog a választás levezényelése, 
köszöni a választási bizottság tagjainak, hogy eddig is pontosan, szakszerűen végrehajtották a 
feladatokat. 
 
Dr. Almási Csaba előterjesztő elmondja, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény új szabályokat vezetett be számos vonatkozásban. A  törvény kimondja, hogy aki tagja 
az Országgyűlési Egyéni Választási Bizottságnak, az más bizottságnak nem lehet tagja.  A 
Helyi Választási Bizottság eddigi tagjai lemondtak tisztségükről, ezután választotta meg a 
Képviselő-testület őket az Országgyűlési Egyéni Választási Bizottság tagjainak. Szükség van 
tehát a Helyi Választási Bizottság megválasztására, melynek három tagja és két póttagja lesz. 
A határozati javaslatban egy pontosításra van szükség, a kiküldött anyagban póttagként 
Scitovszky Anett szerepel, a jelölt helyes neve azonban Scitovszkyné Csonka Anett. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az 
elhangzott módosítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, az elhangzott módosítással együtt szavazzanak a határozatról.  
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2014.(III. 6.)  határozata 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd városban a Helyi Választási 

Bizottság  
 

Tagjának:  Hajdú Istvánné    3600 Ózd, Bolyki főút 32.  Fsz.2. 
  Juhász Tamásné   3661 Ózd, Zrínyi út 74. 
  Molnár Gábor    3600 Ózd, Nagy Imre út 19. 3/3. 
 

Póttagjának: Scitovszkyné Csonka Anett  3600 Ózd, Zalai út 5. 
  Lőw Gábor    3600 Ózd, Szent István út 5/A. 
 

szám alatti lakost  
 

megválasztja. 
 
2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
a) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 

123/KH/2010.(VII.27.) határozatát, 
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b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról szóló 164/2013.(VI.28.) 
határozatát 

 
hatályon kívül helyezi. 
 

Felelős: jegyző, HVI vezető 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
A Képviselő-testület a 3.) napirendet zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv 
készült. 

 
K. m. f. 

 
 
   Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
  jegyző       polgármester 


