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Jelen vannak:
Janiczak Dávid, AranY GézaLászló, Csutor Lászlő, Fidrus Péter, Fürjes pál
(5. napirendtől),
Kiss Judit, Kiss Sándor, Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Mészáros Mikló;, obbágy Csaba,
Tarló
Lajos, Tóth Pál, Vitális István, Zsuponyó Anett képviselők
Jelen van tovdbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr, Sztronga Eszter
Enekesné Dr. Kótka Andrea
Kovács-Hagyő Zoltán
Kovács György
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Ziía

Bíró Ferenc
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
PH Pénzügyi Osztály vezetője
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
mb. osztályvezetője
PH Hatósági és Szociális Osztály vezetője
PH Humárrerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
Ozdí Y izmű Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyvvezető

Napirendi iavaslat:

1.

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatko ző pátyázattal kapcsolatos
önkormányzati nyilatkozatok megtételére
Előterjesztő: Polgármester

2,

Javaslat alapítvány támogatásának
Előter.j esztő :

3.

Javaslat

Polgármester

j

óváha gy ására

az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.

meghozatalára

értékesítésével
kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Polgármester

4.

5.

Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti.ielentés és eredménykimúatás jőváhagyására
Előter:jesztő: Ózdi Yíz-ésCsatornamű Kft. ügyvezetője
Javaslat a Borsodnádasd-Ózd

Előteljesztő: Polgármester

kerékpárúttal kapcsolatos további döntés meghozatalára

Janiczak Dávid levezető elnök: szeretettel köszöntök

mindenkit, a mai rendkívüli ülésünket
megnYitom. Kérern a tisztelt Képviselő-társakat, hogy a szavazőkészülékeiket kapcsolják
be,
és a határozatképesség megállapításához egy jelenléti szavazást kérek most. Mégállápítom,
hogY ÜlésÜnk határozatképes, hiszen a 14 képviselőből 13-an jelen vannak. A napirendi
Pontokat a tisztelt Képviselők megismerhették a kiküldött meghívóból. Kérdezem a tisztelt
KéPviselŐ-testÜletet, hogy a meghívóban szereplő napirendi póntokat elfogadják-e? Kérem,
hogy szavazzunkmost.

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján

a

Képviselő-testület 13 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1.

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkoző pályázattal kapcsolatos
ö nk o rmány zati ny iI atko zatok me gtéte l ére
Előterjesztő: Polgármester

2.

Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Polgármester

3.

Javaslat

az Ózdí Hulladékgazdálkodási Kft.

értékesítésével
kapcsolatos döntések

meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester

4.

Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2OI4. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapításitra, üzleti jelentés és eredménykimutatás jőváhagyására
Előteliesztő: ÓzdiYlu- és Csatornamű Kft. ügyvezetője

5.

Javaslat a Borsodnádasd-Ózd kerékpárúttal kapcsolatos további döntés meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester

Az előterj esztéseket a mellékelt fáj l taríalmazza.

Janiczak Dávid levezető elnök: az 5. napírendi pontot zárt ülés keretében szeretnénk tárgyalni,
hiszen üzleti érdekeket sérthet, erről szavaznunk kell, kérem, aki a zárt üléssel egyetért,
szayazzon most.

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 10 igen, 3 nem
szavazatta|, tartőzkod,ás néIkül elfogadja, hogy a ,,Javaslat a Borsodnádasd-Ozd
kerékpárúttalkapcsolatos további döntés meghozatalára" c. előterjesztést zárt ülés
keretében tárgyalják.

Janiczak Dávid polgármester átadja az ülés vezeíésétFidrus Péter alpolgármesternek.

1.)

napirend
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pá|yázattal kapcsolatos
önkormányzati nyilatkozatok megtételére

Fidrus Péter levezető elnök: előterjesztő Polgármester úr, van szóbeli kiegészítése?
Alpolgármester úr. A Nemzeti Fejlesztési
is kiírta a települési önkormányzatok helyi
idén
Minisztérium a korábbiakhoz hasonlóan az
közösségi közlekedésének támogatására a páIyázatát. Javaslatunk ezen páIyázaton valŐ
részvételrő1 szól, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozatijavaslatot.

Janiczak Dávid előterjesztő: köszönöm

Fidrus Péter levezető elnök: köszönjük.

.javaslatot. Tartó Laiosnak adom meg a szót.

A

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tétrgyalta a

1

J

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és GazdaságiBizottságaz
előterjesztést megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta, támogatásra javasolja.

Tartó Lajos

a

Fidrus Péter levezető elrrök: köszönöm

Elnök úr. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testiiletet,vane valakinek kérdése, hozzászőlása? Amennyiben nincs, kérem, az l. napirendről szava,zzlnk
most,

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbihatározatothozzaz
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
I59l20I5. (VI. 10.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkoző pályázattal kapcsolatos
önkormányzati nyilatkozatok megtételéről

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

Ózd Város Önkormányzaíának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiírt, ,,A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása" című páIyázati felhívásra páIyázatol nyújt be. Apályázat alapján igényelhető - a
helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási
ráfordításainak ftnanszírozására felhasználható támogatás igényléséhezaz alábbi
nyilatkozatokat teszi:

1. Ózd Város Önkormányzata vállalja, hogy Ózd városban a helyi személyszállítási
január 1-jétől 20I5. december 31-éig folyamatosan fenntarlja.

közszolgáltatásí.2015.

2. Lz

Önkormányzat 2014. évre a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos

üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) összesen 58.142 e Ft nettó összegű, saját
forrásból származő, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, illetve
biztosított, akként, hogy ezen összegből 28.967 e Ft pénzügyi teljesítése2014. évben, 29.I75 e
Ft pénzügyi teljesítése 201,5. évben valósult meg.
3.

Az Önkormányzat

Felelós:

Határidő:

a

közszolgáltatót

pályázati eljárás útján választottaki,

pályázatbenyújtásáérl:Polgármester
2015.

iúnius 1 1.

2.)

napirend
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

Fidrus Péter l,evezető elnök: előterjesztő Polgármester úr. Kérdezem Polgármester

urat,

van-e szóbeli kiegészítése?

Janiczak Dávid előterjesztó: köszönöm

szépen nincsen,

Fidrus Péter levezető elnök: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságtárgya|ta ezt anapirendet is,
Tarló Lajosnak adom meg ismételten a szót.

Tartó Lajos a PénzÜgYi és Gazdasági Bizottság elnöke: abizottság ezt az előterjesztést
is

megtárgYalta, és 6 igenszavazattal, egyhangúlag támogatta,elfogadáúa javasolja.

Fidrus Péter levezető elrrök: köszönjük

szépen. A Képviselő-testületet kérem. amennyiben

ninc s e gyéb ho zzászőlás, szav azzanak a j avas l atró
.

A

l

.

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján

a

Képviselő-testület 13 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbihatároiatothozza:

Ózd Város Önkormán yzataKépviselő-testületének
160 l20l 5.( VI. 1 0.) határ ozata
alapítvány támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város ÖnkormányzaíánakKépviselő-testülete az előterjes ztést megtárgyalta
és az alábbi
batározatothozía:

A KéPviselŐ-testület jóváhagyja azÓzdi Vasvár úti Általános Iskola FejlesztéséérlAlapítvány
29.000 F't-tal történő támogatását.

A támogatás célja: 2 db 500 wattos reflektor megvásárlásáhoztörténő hozzájárulás.

A

támo gatás forrás

a

:

l

akóterül eti

cé ltartal ék.

Felelős : Pénzügyi osztályv ezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően

3.) napirend
Javaslat az Ózdi Hulladékg azdátkodási Kft. értékesítésével
kapcsolatos döntések
meghozatalára
Fidrus Péter levezető elnök: előterjesztő szintén Polgármester úr. Kérdezem polgármester

urat, kíván-e szóbeli kiegészítésselélni?

Janiczak Dávid előterjesztő: köszönöm szépen Alpolgármester úr. Az előterjesztés részletesen
alátámasztja elŐzményekkel, jelenlegi tulajdonosi szérkezettel és javaslatti is ezt
a döntést.
szeretnék esetleg kiemelni az előterjesztésből, hogy Ózd Város önkormányzatának
az
{qll
Ozdi Hulladékgazdálkodási Kft-ben jelenleg 20,51 oÁ tulájdoni hányad,a van. 2014. október
1_
tŐI a ZÖld \'ölgY Nonprofit Kft. végzi a hulladéks zállítást Ózdon
és iérségébenis, így az óHG
Kft. tevékenysége megszűnt, konkrét munkát nem végez, A Zőld Volgy NKtt. uráá az
óHG
Kft. ingatlanvagyonát és egyéb eszközeit bérleti drj nelkul használja,ésáost jutottunk el odáig,
hogY dÖnteni kell a Képviselő-testületnek, hogy szeretné-e értékesíteni ezt atulajdoni hányadot.
Mivel már konkrét tevékenységet nem végez a cég, így javasolt, hogy értékesítstik.Az
előterjesztésben az szerepel, hogy a könyvszerinti értékei 6mc Kft-nekJg14, december 31_
i állaPot szerint 203.520 E Ft, és a javaslat is arról szól, hogy ezen a könyvszerinti értéken
értékesítsÜka tulajdoni hányadot. Bízunk benne, hogy ilyen áron meg tudja vásárolni a Zy
NKft., piaci áron valószínűleg nem tudná, azonban szükséges a feladatÓll átásához. Köszönöm.

5

Fidrus Péter levezető elnÖk: köszönjük.

Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot.

Tartó Lajos kért szót, hisz apénzügyi és Gazdasági

Tartó Laios a PénzÜgYi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tisztelt polgármester
úr,
AlPolgármester Úr, tisztelt Képviselő-testüiet. A pénzülyi
Bizottság a javaslato t megtárgyalta
és bízva abban, hogY az önkormány zat számára kádvező egyezség
születik, 6 igennel
elfo gadásra j
avasolj a.

Fidrus Péter levezető elnök: köszönjük

szépen. Kérdezem a testület tagjait, van valakinek
hozzászóIása, észrevétele? Tóth Pál kért szót, parancsoljon
Képviselő úr.

TÓth Pál kéPviselŐ: köszönöm.

Nem szorosan taft.ozik az előterjesztéshez, de

van

Összeftiggése, ezért szeretném szóbahozni a dolgot.
Hogyha eladásra keitil az önkormányzat
tulajdonrésze a tátsaságban, majd, azt követően á tarrurÍ§ot
felvásáro l1a a ZöldVölgy NKft.,
Van-e esélYe annak, hogY valaha rendeződ ik az az anomál]a,
amit a 2010 előtti testület okozott
azáltal, hogY a telek megosztásakor a telepnek a főbeiáratát
u, ÓÚÓ r<it,-rriaa*ába adta, és

most gYakorlatilag,a VSI-nek, a Startprogram Irodánák u
k,irl.k.aer. .gy rrÓ-sreao. telken
keresztÜl tÖrténik. Holott annak ide.ién iehetet volna úgy
alakitani a telket, hogy a kapu mögötti
terÜletet, ami most közös tulajdonban van, önkormányzati
tulajdonban tartot-Úk volna, esetleg
kÖzterÜletként, anélkÜl, hogy a kapuhoz, meg a keiítéshez
bárki nyúlt volna. Attól még a
telekhatárok PaPÍron lehettek volna egészen .árként, és megszűnne
az az anomália, hogy
gYakorlatilag szívességi használók va§yunk, és a tulajdonos
akkor zfujabe a kaput, amikor
aka,{a, Erről Polgármester Úr tud, tárgyáiások folytak ailgyben,valamilyen
átmeneti megoldás
szÜletett a múlt év végén.Nem tudoÁ, hogy ez hosszabUjáuon
rendeződik-e, van-e esély arra,
hogy véglegesen rendeződni fog? Köszönöm.

Fidrus Péter levezető elnök: köszöryük.

meg viszonívá7aszra a szőt.

Igen, ismerjük a problémát, polgámester úrnak adom

Janiczak Dávid Polgármester: igen, jogos a Képviselő úr felvetése, hiszen
tavaly november
vagY december hónaPbarr le is zárták ezt a kapu1. {Jtána egy
tárgyalás keretében sikerült ezt
megnYittatni, és.jelenleg is nyitva van ez a kápu, tud.ja használni
mind a Városgondnokság,
mind a StartProgram Iroda. A kollégák jelenleg is rajta"van nak
azügyön. hogy rendeződjön, és
ne ÚgY, hogY féléventemenni kelljen tárgyalni egy-egy kapubezáíás
után.-iátok a11a esélyt,
hogy ez rendeződni íbg, jelenleg napirendén es foiyamában van.

Fidrus Péter levezető elnök: köszönjük. Van-e még egyéb kérdés,észrevétel,javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunka napirendi pontról.

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt,, ami alapján a Képviselő-testület
13 igen
szavazattal, ellenszav azat és tartőzkodás nélkül az aliÉni határoiatot
hozza:
Ózd Város Önkormán yzataKépviselő-testületének
161 1201 5. (VI. 1 0.) határ ozata
az ÓzdiHulladékg azdálkodási Kft. értékesítésével
kapcsolatos döntések meghozataláról

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

6

1,

A

KéPviselŐ-testtilet Úgy dönt. hogy az Ózdi Hulladékgazdálkodási
Kft,_ben fennálló
20,51%-os ÖnkormánYzati tulajcloni reszesedés kerüljön
ér-tékesítésre,az alábbi stratégiai
célok fi gyelenrbe vételével
a) Az ÓHC rrt. elsősorban az Űj közszolgáltató, vagy annak tulajdonosa
felé kerüljön
érlékesítésre,figYelemmel arra, hogy áz OHG ift.
tulajdonáÜan lévő eszközök a
kÖtelező Önkormányzati felad,atkéni ellátandó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
biztoSÍtáSához szükségesek, jelenleg is ezt a feladatell
átáJ szolgálják.
b,) Az eladási ár lehetőség szerint a 2014. december
31-i állapotnak megí,elelő könyv
szerinti vagyonérték alap.ián kerülj ön meghatározásra (203.
5 o-o nrt;.
:

Felelős:

Határidő:
2,

Polgármester
értelemszerűen

A KépviselŐ-testÜlet

felhatalm aZZa aPolgármest et1. azÓzdi Hulladékgazdálkodási
Kft._ben
fennállÓ 20.5loÁ-os Önkormányzati tulajáoni részesedés
értékesítéseérdekében szükséges
intézkedések megtételére, tárgyalások lófolytaíására,
melyek eredménye fiiggvényéb en az
értékesítéskonk rét feltételeiról külön előterj esztés alapj
án dönt,

Felelős:

Határidő:

Polgármester
döntést követően

azonnal ill. értelemszerűen

.*l"THT*t.

Beszámoló az ózdiVíz- és
,oro. évi tevékenységérőt
Javaslat a mérleg megáIlapít ására, üzleti jelentés és eredménykimutatás
jóváhagyására

Fidrus Péter Ievezető elnök: előterjesztő az Ózdi Csatornamű Kft. ügyvezetője.
Kérdezem

Bíró Ferenc ügyvezetőt, kívár-e szóbeli kiegészítésselélni?

BÍró Feren c az Ózdi Csatornamű Kft. ügyvezetője, előterjesztő:
köszönöm

nem.

Fidrus Péter levezető elnök: köszönöm.

Amennyiben kérdésvan, válaszol ügyvezető úr. A
PénzÜgYi és Gazdasági Bizottságtárgyalta^"g"riajavaslatot,
így ismét Tartó Lajost szólítom,
hogy ismertesse a bizottság vélernén}ét.

Tartó Lajos a PénzÜgYi és Gazdasági Bizottság elnöke:

megtárgyalta, 6 igenne1 egyhangúlag elfogadásra javásolja.

a

bizottság

az

előterjesztést

Fidrus Péter levezető elnÖk: köszönöm. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testület
tagjait, van-e
valakinek kérdéseaZ ÜgYvezető űrhoz, vagy véleménye? Amennyiben
nincs, kérem,

szavazzunk a napirendi javaslatról most.

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján

a

Képviselő-testüIet 13 igen

szavazattal, ellenszav azat és tartőzkodás nélkü| az alibni
határozatot hozzaz

1

Ózd Város Önkormán yzataKépviselő-testületének
az

ÓzdiVíz-

1 0.) határ ozata
2014. évi tevékenységérőlszóló beszámolóról,

162 12015. (VI.

és Csatornamű

Kft.

a mérleg megállapításáról,
üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyásáról

Ózd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete
az alábbl határ ozatot ho zza:
1.

a

fenti tárgyűelőterjesztést megtárgyalta és

A Képviselő-testület az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft, 2014, évi beszámolóját
109 505 E Ft mérleg főösszeggel
-37 0]7 E Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

A

Képviselő-testület

a -37 077 E Ft elfogadott eredmény eredménytartalékba helyezésével

egyetért.

A Képviselő-testület felhívja azŰgyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos
ogszabályoknak megfelelően a Céginíormációs Szolgálathoz nyújtsa be.

2.
j

Felelős:
Határidő:

OzdiYiz-

és Csatornamű

Kft. ügyvezetője

döntést követően azonnal

Az 5.) napirend pont tárgyalására zárí ülésen kerül sor, melynek anyagát kalan jegyzőkanyv
tartalmazza.

jáni-czak Dávid
polgármester

Jelenléti ív
Ózd Y áros Ö n ko r mány zatá n a k Képv isel ő-testü I ete
2015. június 10-i ülésénmegielent
képviselőkről
Janiczak Dávid

Arany GézaLászIő
Csutor LászIő

Fidrus péter
Fürjes Pál

Kiss Judit
I(iss sándor
Dr. Kósné Dargai Rita
Dr. Mészáros Miklós
Obbágy Csaba
Tartó Lajos
Tóth Pál

vitális István
Zsuponyó Anett

Jelenléti ív

Ózd Y áros Ö n ko r mány zatá na k Ké pvis elő-testü lete
20í5.június 10-i ülésénmegielent
állandó meghívottakról
Országgyűlési képviselő

:

Riz Gábor
További meghívottak:
dr. Varga LászIő
.

uonctalvl -abva
váradi József
dr. Almási Csaba

dr, Sztronga Eszter

ÉnekesnéDr. Kótka Andrea

Kovács-Hagyő Zoltán

Kovács György
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita

Jelenléti ív
Ózd Y ár os Ön ko rm ány zatának Képviselő-testü lete
2015. június 10-i ülésen megielent meghívottakról
'-)

Bíró Ferenc
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ózp vÁnos öNrorutÁxyzATA

H-3600

Telefon: (48) 5]4-111 * Fax: (48) 514-198

ózD,vÁnosHÁz rÉnt.

E- mai

l:

j aniczak. dav id@ozd.hu

JANICZAK DÁVID

ózo vÁnos pot.cÁnupsrpnp

MEGHIVo
Ó

zd V áro s Önk orrn án y zatának K épv i s e l ő - te stü l ete
2015. június 10-én (szerdán) 14.00 őrátő|
a Városhá za nagy tanácstermében

rendkívüli ülést tart, amelyre ezűton tisztelettel meghívom.

Napirendi iavaslat

1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó páIyázattal
kap

c so

lato s önkorm án y zati ny ilatko

zatok

me gtéte ére
1

Előterjesztő: Polgármester
Tárg}zalja: Pénzügyi és GazdaságiBizottság

2.

Javaslat alapítvány tárnogatásának j óváh agy ására
Előteli esztő : Polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és GazdaságtBizottság

3.

kapcsolatos döntések
Javaslat az ÓzdiHulladékg azdáLkodási Kft, értékesítésével
meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester
Tár$zalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.

Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, úzleti jelentés és eredménykimutatás
jőváhagyására
Előterjesztő: ÓzdiVíz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi és GazdaságiBizottság

5. Javáslat

a

Borsodnádasd-Ózd kerékpárúttalkapcsolatos további döntés

me ghozatalár a (Zárt ülés l ehets

é ge s

!

)

Előterjesztő: Polgármester
Tárgyal_ia: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Rendés zeti Bizottság
Ózd,20'1,5. június 8.

aniczak
gármester

