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Távol van: Kiss Sándor képviselő
Jelen van továbbá:
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jogtanácsos
PH Pénzügyi Osztály vezető
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

PH Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
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Napirendi iavaslat:
1.) Javaslat a települési önkormányzatok2015. évi rendkívüli önkormányzati
támo gatására vonatko zó i gény benyúj tására

költségvetési

Előte4esztő: Polgármester

2.) JavaslatazÓzdVáros Önkormányzata2015. évi költségvetésében városrehabilitációs
feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokra
Előter.iesztő: Polgármester

határozatképes, nrind
kapcsolatban.

a

a

megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
jelen
van. I(éri, szavazzanak a napirenddel
14 képviselőből 13

Janiczak Dávid levezető elnök köszönti

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattai, ellenszavazat és tartőzkod,ás nélkül az a|ábbi napirendet fogadja el:
1.) Javaslat a települési önkormányzatok20l5. évi rendkívüli önkormányzati
támogatására vonatko ző igény benyilj tására

költségvetési

ElőteLiesztő: Polgármester
2.) Javaslat azÓzdVáros Önkormányzata2015. évi költségvetésében városrehabilitációs
feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokra
Előterjesztő1 Polgármester

Janiczak Dávid polgármester átadla az ülés vezetésétFidrus Péter alpolgármesternek.
1.) napirend

ELŐTERJESZTES

Javaslat a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előteiesztő: Polgármester
Készítette: Pénzügyi Osztály

A települési önkormányzatok a Magyarország2015. évi központi költségvetéséről szőIó 20l4.
évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján rendkívüli támogatást igényelhetnek
múködőképességük megőrzése érdekében,

Atámogatás igénylésérevonatkoző pályázati kiírás a kormányzati porlál Belügyminisztérium
honlapj án keriilt közzétételr e.

A

pályázati kiírás alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése vagy
egyéb, a feladatellátást veszéIyeztető helyzet elhárítására nyújtható be támogatási
igény,

A

megítélt támogatás lehet vissza nem térítendő és visszatérítendŐ, meghatározoít
célhoz, vagy feladathoz kötött.

A

pály ázati

-

kiírás egyéb előírásai

:

a pályázatot elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren

keresztül kell benyújtani,
szükséges dokumentumokat ( pl. Képviselő-testületi határozat, a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet, a 2015. évi költségvetési
rendelet és módosításai, a benyújtott igény aIátámasztására szolgálÓ
dokumentumok,stb. ) a Kincstár által üzemeltetett e - Adat rendszeren keresztül kell

- a páIyázathoz

A

- a

biztosítani.
a támogatási igényt az év folyamán folyamatosan, de legfeljebb két alkalommal,
legkésőbb 20l5. szeptember 30-áig lehet benyújtani.

páIy ázaí elbírálása, döntés

:

támogatási igény szükség szerint, de legkésőbb 2015. december 20-áig kerül

elbirálásra,

benyú.jtott támogatási igénynélvtzsgálatra kerül, hogy az önkormányzat
kiegyensúlyozottműködési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosított-

- a
-

e,

nem nvújtható támogatás ol),an kiadásokhoz, melyek teljesítéséhez20l4-ben, VagY
2015_ben rendkívüli támogatás került biztosításra, illetve melyek pénzügyi rendezése a
pályázat benyújtását megelőzően megtörtént, valamint nem jogerős döntésen alaPulÓ
kötelezettségekhez.
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A

támogatást

a folyósítást követő liarmadik hónap utolsó napjáig lehet felhasználni, A

támogatás felhasználásáró1 elkülönített, naprakész nyilvántartást kel1 vezetni és azzal legkésőbb
2016. április 1O-éig el kell számolni.
Önkormányzatunk esetében a személyszá|lítási közszolgáltatási feladatellátását veszéIyeztető
lrelyzet elhárítása jogcímen azÉszak-magyarországi Közlekedési KözpontZrt. álta], a20l5. évi
közszolgáltatás ellátása sorátr a bevételekkel nem fedezett kiadásokra, 39.507 Eft rnértékben
kívánunk támo gatási i gényt benyírj tani,

A rendkívüli támogatási igény számszaki levezetésétaz előterjesztés l. melléklete mutatja

be.

A támogatási igény benyújtásához kérem a mellékelt haíározatí.iavaslat elfogadását.

1.

melléklet

Rendkívüli támogatási igény számszaki levezetése
2015. évi koltségvetésben rendelkezésre álló előirányzat: 72 839 Eft
2014. évi veszteség térítésérefizetett
2015. évi veszteségtérítésrerendelkezésre

I.
II.

összegek:

á11:

29.17 5

Eft

43.664Eft

negyedévi veszteségtérítésrefizetett: 15,290 Eft
negyedévi veszteségtérítésrefizetett: 17 .356 Eft

2015. második féléviveszteségre marad:

l1.0l8 Eft

Észak-magyarországí Közlekedési Központ Zrt.YIG.7l50l2ol5. számű levele alapján
a20|5. évi ellentételezési igény:
88.055 Eft
2015. évi állami

támogatás:

4,884 Eft

Átlami támogatással csökkentett ellentételezési igény:
2015, évben ki nem fizetett ellentételezési

igény:

83,171 Eft
50.525 Eft

A 2015. évi köItségvetésben még rendelkezésre áIló forrással
csökkentett ellentételezési (rendkívüli támogatási )
igény (50.525 Eft-11.018

Eft):

HATÁROZATI

39.507

Eft

JAVASLAT

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. (IX.28.) határ ozata
a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
.

A képviselő-testület

l

költségvetési

a fenti tárgyű előterjesztést megtárgyalta és az alábbihatározatothozta:
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l. Ózd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete egyetéft azzal,hogy a Magyarország

2015. évi központi költségvetéséről szőIő2014. évi C, törvény 3. melléklet III.4. pontja

alapján a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében támogatási igény
kerüljön benyújtásra a helyi önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására
vonatkozó pály ázatí kiírásnak megfelelőerr.

A I(épviselő-testtilet felhatalmazza aPolgármestert atámogatási igény és a támogatási

2.

igény benyújtásához sziikséges dokumentumok és amennyiben szükséges a támogatási
szerzódés aláírására.

Felel

ő s: p

áIy ázat

e

lőké szítéséért: Pénzügyi O sztály

dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2015. szepternber 30.

Tartó Lajos

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, abizottságmegtárgyalta
előterjesztést és azt egyhangúlag, 5 igen szavazatta], elfogadásra javasolja.

az

Fidrus péter levezető elnök kéri. szavazzanak ahatározatrőL

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján

a

Képviselő-testüIet 13 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az a|ábbihatározatothozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237 l20 15. (IX.28.) határ ozata

2015. évi rendkívüli önkormányzati
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

a települési önkormányzatok

A képviselő-testület

1.

költségvetési

a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbihatározatothozta:

Ózd Város Önkormányzaíánakl(épviselő-testtilete egyetér1 azzal,hogy a Magyarország
2015, évi központi költségvetéséről szőlő2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pontja
alapján a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében támogatási igény
kerüljön benyújtásra a helyi önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására
vonatkozó páIy ázati kiírásnak megfelelően.

2. A Képviselő-testület

felhatalmazzaaPolgármestert atámogatási igény és a támogatási
igény benyírjtásához szükséges dokumentumok és amennyiben szükséges a támogatási
szerződés aláírására.

Feleiős: pályázaí előkészítésééft
: Pónzügyi Osztály
dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határid_ő: 2015. szeptenlber 30.

2.)

napirend

ELÓTERJESZTÉS

Javaslat az Ózd Város Önkormán yzata 2015. évi költségvetésében városrehabilitációs
feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokra
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Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő : PH, Teleptilésfei lesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
Előzmén),ek

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2075. évi
költségvetéséről szóló 3l20l5, (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
városrehabilitációs feladatok elvégzésére20.000 e Ft keretet biztosít. A Rendelet 4. § (9)
bekezdés alapján a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 20.000 e Ft felhasználásárőI a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
Az elmúlt időszakban az alábbi igények merültek fel, melyek teljesítéseindokolt:

1. Az

Ózd, Ív űrti Római l(atolikurs Templonl mellett az Ózd, Táncsics telep 1. épülethez,
illetve a Vajda.Iános űrt felé felvezető lépcsőhöz vezető út és járda állapota oly mértékben
megrongálÓdott, hogy az már gyakorlatilag járhatatlan, baleset, és életveszélyes. A
felújításra vonatkozóan több árajánlat is bekérésre került, mely alapján az út felújításának,
aszfaltozásának költsége bruttó 1.780 e Ft, ajárda felújítására a legkedvezőbb ajánlatot az
Ózdi Városgondnoksá g adtabruttó 505 e Ft összegben. Ennek megielelően a felújítás teljes
költsége 2.285 e Ft, melynek biztosítását javaslom.

Z.

Ózd,IJraj űt70, sz. alaíttalálható a Kiss István és Kiss Istvánné (lakóhely: 362l Ózd,lJtaj
út 70., tartózkodási hely: 9700 Szombathely, Károly Róbert út 38., 2120. sz) 1l2 * 1l2
arányban tulajdonában lévő, ózdi belterületi 14352 hrsz.-ú 14I m2 területű, Iakóház
megnevezésű ingatlan ahozzátartoző 14351l1 hrsz-ú közös udvarral, továbbá a 1435113
hrsz.-úr 202 m2 területű. beépítetlenterület megnevezésű ingatlan . A l4352 hrsz.-ú ingatlan
per-, teher- és igényrnentes, a 14351/1 és a 1435Il3 hrsz.-ű ingatlanokon az É\UÁSZ
HáIőzati lft, részérevezetékjog, valamint az ÓZPINVPST Önkormányzati
Beruházásszervező Kft. részéreszolgalmi jog van bejegyezve, egyéb vonatkozásban az
ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. A lakóépület erősen leromlott műszaki állapotú.
Az ingatlan tulajdonosai az tngatlanokat felajánlották összesen 100.000,- Ft vételárért Ozd
Város Önkormányzata részére.Ezen összeg a tulajdonosok nyilaíkozatai szeriní az
épületben lévő ingóságaik tartózkodási helyükre törlénő elszállitását fedezi. Az
adásvétellel kapcsolatosan az Önkormányzatrészéről még kb. 30 e Ft eljárási és egyéb
költség várható. Azingatlanok tulajdonjogának megszerzése és az épület elbontása után az
Uraj településrész központjában található ingatlan rendezettebbé válna, nem rontaná az
utcaképet.

A lentiek figyelembe vételével.iavaslom az íngatlan tulajdonjogának megszetzésére és az
egyéb költségekre összesen bruttó 130 e Ft biztosítását, Az épület további sorsára
vonatkozóan a város egyéb területein található hasonló épületekkel együtt külön

előterjesztés készü1.

Az

ingaílant a megszerzéssel egyidejúlleg forgalomképesség szempontjából minősíteni
kell, amely Ózd Város Önkormárryzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás fobb
szabályaíről szóló 312013. (II.27 .) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 6.§ (1) bekezdés h) pontja szerint kizárólagos képviselő-testületi
hatáskör.

Tekintettel arra, hogy az adásvételt követően az ingatlan lebontásra kerül, célszerű azt az
Ozdi Városgondnokság kezelésébeadni.
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A

Vagyonrendelet 6. § (1) bekezdés bd) alpontja az ingyenes használatba adást a
I(épviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalja. A nemzeti vagyonról szőIő 20Il. évi
CXCVI. törvény 11. § (l3) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárő|ag
közfeladat ellátása céljából lrasznosítható. A Magyatországhelyi önkormányzatairól szóló
201l. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontia a településüzemeltetést a
közfeladatok ellátása körébe sorolia.

Határozati iavaslat
Ózd Vá ros Ön ko rm,i ni$ iata Képvii elő-testü letén ek
... 12015. (IX.28.) határozata
az Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében városrehabilitációs
feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tátgyúelőterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:

1.

A I(épviselő-testület az Ózd, Ív ilti Római Katolikus Templom melletti,

a Táncsics telep 1.
járda
épülethez, illetve a Vajda János út felé felvezető lépcsőhöz vezető út és
felújítására a
20I5. évi költségvetés városrehabilitációs feladataira biztosított keretből bruttó 2.285 e Ftot biztosít az Ózdí Városgondnokság, mint a közterület kezelője részére.

Felelős:

A pénzügyi fedezet biztosításáért: PH. Pénzügyi Osztály vezeíője
A munkálatok elvégzéséért:Ózdi Városgondnokság intézményv ezetője

Határidő: 2015. október 31.

2. A

Képviselő-testület azÓzd,, Uraj út 7O. sz. alatt található, Kiss István és Kiss Istvánné
(lakóhely: 3621 Ózd^ Ura.j út 70..taríózkodási hely: 9700 Szombathely, Károly Róbert út
38.,2120. sz) 112 * 112 arányban tula.jdonában lévő, ózdi belterületi 14352 hrsz.-ú I4l m2
területú, |akóház megnevezésű ingatlan és a hozzá tatíozó 14351ll hrsz-ú közös udvar,
továbbá a 1435ll3 hrsz.-ű 2O2 m2 területű, beépítetlenterület megnevezésű ingatlan
megvásárlására a 2015. évi költségvetés városrehabilitációs feladataira biztosított keretből
brtrttó 130 e Ft-ot biztosít, melyből a vételár 100 e Ft, azadás-vétellelel kapcsolatos 30 e
Ft az egyéb költségek fedezetére szolgál.
A Képviselő-testület az ingatlanokat forgalomképesség szempontjából, Ozd Város
Önkormány zaíának üzleti vagyonába sorolj a.
A Képviselő-testület az ingatlanokat azok tulajdonjogának megszerzése napjával az Ozdi
Váro s gondnokság kezelé sébe adj a, térítésmentesen, határ ozatlan időre,

Felelős:

Ap/:nzűgyi fedezet biztosításáért: PH, Pénzügyi OsztáIy vezetője
A szerződés előkészítéséér1:Jogtanácsos
A szerződés aláírásáért: Polgármester
Az Ó zdi Váro s gondno k ság Al apító Oki ratának fü g gel ék-módo sításáért
Ózdi Városgondnok§ág vezetőj e
Határidő: 20|5. november 30.

Tartó Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja,

:

a bizottság megtárgyalta az
Egy hosszú évek Óta
ponttal
el
észrevételek.
hangzottak
kapcsolatban
előterjesztést, a második
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fennálló Problémának jutrrak a végéreazzal,, hogy ezt
az ingatlant * őzdi viszonylatban is
nagYon alacsonY áro.n - megvásárolja az, Önkormányzat,
A ra.jta lévő épületet elbontják, így
tiszta viszonYokat sikerül a szomszédokkal együtt kialakítani.'A
bizottság 5 igen szavazaítal,
egyhangúlag el fo gadásra j avasol j a a határ ozatot.

FÜrjes Pál kéPviselő elmondja, hogy a két részbőt állő határozati javaslat
első részétörömme1
fogadta, hiszen évek Óta probléma volt a Római Katolikus
Tempiom mellett felvezető lépcső
állaPota, melY most felújításra kerül. A határozat mások részével
azonban vannak még
Problémái, nem aZ árral. hisz az tényleg nem magas, viszont véleménye szerint a
kÖvetkezménYei lesznek visszásak. Kérde z| a Polgárnistertől,
igaz-e, hogy a határozati
javaslatban leírt helyraj zi szám mellett vásárolt
ing-atlant? Ha így van, akkor Jegyző úrtől
kérdezi, hogY kell-e elfogultságot bejelentenie, és a Jzavazásból
kimarad-e?

ObbágY Csaba kéPviseló kiie.jezi támogatását

az

egyházak, templonlok, és temetők
A költségvetésben is jól
döntött, hasonló előterjesztést
ÖrÖmmel fog megszavaznÍ. Az előterjesztés másik részévelkapcsolatban
kérése,mivel
tudomására jutott, hogY Polgármester úr, Alpolgármester úr
a város egy-egy részétbejárta pl. a
roma referenssel és egYéb kísérőkkel együtt, ho§y ilyen esetekben
a teiűeila zdájátis értesítsék
ezekr'Ől a bejárásokrói, hisz a bejárt területen á megválasztott
képviselő a gazda, ő ismeri a
terÜlet Problémáit a leg|obbarr. Az ő területén pl. jelútős a rehabilitálandó
ep"r;tetet száma.
karbantartása, fe.jlesztése. Íélújításarrrellett szóló testrileti
döntésekhez.
dÖntÖtt a testÜlet, amikor az egyházak támogatása mellett

TÓth PáI képviselŐ az uraji telek megvétele kapcsán néhány példát említ,
hogy hasonló
megvásárlások milYen Problémát okoztak. Van pld. a Révai ,iion
egy magániáz-ogött .gy
olYan ÖnkormánYzati terÜlet, amely nem hatáios közterülettel és
csak a magánterületen
keresztÜl lehet bemenni a területre, és a tulajdonos már többször
kérte, hogy vága 1e az
ÖnkormánYzat a fÜvet. Régen a Hosszít soíon eladták a lakásokat,
mögötte meg ott maradí az

udvar. a hegYoldal Örrkormányzati tulajdonban. Az urajl ingatlannal
kalpcsolatban
is probléma
^majd
lesz, ha a kÖzÖs udvart megveszik, akkor pI. az önkormán}zatnak
kell
az egészudvaron
levágni a flivet. Nem tarlja szerencsésnek á közös udvar megvásárlását.

Tartó Lajos kéPviselő nregjegyzi. nem az udvar. hanem a kert közös, azudvarés
a lakóépület
kÜlÖn helYrajzi számon van. Már az előző ciklusban is jelezte, hogy
életveszélyes ez aház. Az
Archinvest Kft. akkor azt állapította meg, hogy még felújítható, kotelezték
á tulajdonost az
életveszélYmegszüntetésére. A tulajdonos évek óta Szómbathelyen ]akik,
most olyan az
állaPota a háznak, hogY a háta a szomszédo s házra dőlt rá, a plafon beszakadt,
a tető nagyon
hiánYos. Újra jelezte ezí a problémát a Hatósági Osztálynak, aki megállapította,
hogy az
éPÜletet le kell bontani, A tula.jclonosok régen nóm hailotiak
semmily.i ko,opromisszumra,
most Ők ajánlották fel megvételre az ingatlant. Úgy góndolja, az epfuet
bontása nem kerül
sokba, a lebontott vályogot el lehet teríteni u rno..Ú, kertben.
A szómszéd pedig már jelezte

azon szándékát, hogY ha az éPiilet le lesz bontva, hajlandó lesz megvásárolni
a területet.

Janiczak Dávid elŐterjesztő elmondja, hogy a 14357 hrsz-ú telket nem megvásárolta,
hanem
részletekben fizeti és csak 2017 .január 1-től kerül várhatóan tula.jdonába
uly gondolja, hogy
annak, hogY Ő itt vásárol egy telket. nem sok köze van ahhoz, hogy a regota
Éniodó probléÁa
megoldásra kerül. IgYekeznek a városképet javítar-ri, rr'ás területű ir. ráUu
ingatlan is ki van
nézve arra, hogY az önkormányzaí megvásárolja és elkezdje a bontását, Ű.r.n
sajnos a
városban sok ilYen állapotú ingatlan van, mely rontja a városképet.
obbágy Csaba képvisÓlőnek
is igaza van, aZ Ó területén is sok ilyen ingailan uun. Má. hónapok óta elkezdte ezek
felmérettetését.Sok ingatlannal azonban az a baj, hogy terhelve ván
banki hitellel, vagy
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jelzáloggaL Igyekeznek, hogy megoldást találjanak a problémára, az itt élő emberek rendezett
városképet lássarrak, Ha a turisztikára akarják a város lövő.iét fektetni, akkor különösen fontos,
hogY az ide érkezők ne ilyen helyzetet lássanak. Obbágy Csaba másik felvetését fogadja, a
bejárásokon a területi képviselő is részt vesz.

FÜrjes Pál képviselő szerint a Polgármester úr által jelzetí hrsz a szomszédja a megvásárolni
kívánt teleknek, igazvanközte egy árok, de a lrrsz teljesen határos az általamegvásárolni kívánt
területtel. Annak azingaíIannak, melyet az önkormányzat meg kíván vásárolni abejárata egy
udvar, és ha ez közterületté lesz nyilvánítva, a szomszédos tulajdonosnak mi lesz azudvaráva|,
hogy fog tudni beiárni? Vélenrényeszerint ezeket tisztázníkell,

Kovács György a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője elmondja, a
telekalakítással kapcsolatban azttudni kell, hogy ha egy adott hrsz-ú udvaron több egyéb hrszÚ magántulajdonú ingatlan van feltüntetve, mint pld. a sajóvárkonyi soros beépítésűházaknál
is, a közös udvar az mindenkíhez tafiozik. Jelen uraji megvásárlással kapcsolatban elmondja,
nem veszi meg az egész udvart az önkormányzat, és mint egy társasházban a lépcsőház, ahol
minderr tulajdonosnak kötelessége karbantartani a lépcsőházat, igy itt is ez ahelyzet, Az uraji
megvásárolni kívánt ingatlan szomszédjában álló épület rendezett, látszik,hogy rendben tartják,
és nem hiszi, hogy az önkormányzaínak lesz majd feladata a teljes udvart rendben tartani. Sok
területen végeztek felmérést, irogy mely ingatlanokat lehetne elbontani, pld. a Rendelő úton,
Akna Úton, Kiserdők alján. Szentsimonban, de sok van közttik ami még rnagántulajdonban van.
A következőkben ezekke1 is szeretnének foglalkozni.

Janiczak Dávid előterjesztő még egyszer hangsúlyozza, a megvásárolni kívánt ingatlan

természetben nem az ő megvásárolni kívánt telkével határos, kettő telekkel van arrébb. Az ott
lakók érdekeit fogják szem előtt tartani, és nem más szempontokat.

Dr. Almási Csaba Ózd Város Jegyzőle elmondja, Fürjes Pál képviselő kérdéséreaz Mötv.
49. § (1) bekezdése ad választ, amely úgy fogalmaz, hogy a képviselő-testület
döntéshozatalából kizárhatő az, akit, vagy akinek közeli hozzűartozőját az ügy személyesen
érinti. Ha ez fennáll, a személyes érintettségeta képviselő köteles bejelenteni. A képviselőtestület az érintett képviselő. vagy bármely képviselő javaslatáTa szavaz az érintett képviselő
döntéshozatalból való kizárásárőL Ha ezt megszavazzák, akkor a képviselő-testület
határozatképessége szempontjából a kizát1" képviselőt jelenlévőnek kell tekintetni, de

termé szetesen

nem szav azhaí.

Tartó Lajos képviselő elmondja, a Polgármester úr által megvásárolni kívánt ingatlan és az

örrkormányzat által megvásárolni kívánt ingatlan között van egy olyan lakóház és kert most is,
amely rendben van tartva, lei lett úiítvaaIakóház. Ennek a közös udvarnak abejárataazlJraj
Útról van, ezabejárat, az udvar azott lakók által rendben van tatltva, ott különösebb tennivaló
nincs. Talá:l annyiban érinti a Polgármester úr által megvásárolni kívánt ingatlant, hogy kb. 5
m-es szakaszon a kert vége szomszédos.

FÜrjes Pál képviselő pontosítla.anáIa lévő térképmásolat és google térképszerint határos a
Polgármester úr által megvá'sárolni kívárrt 14537 hrsz-ú telekkel. A 14351l1hrsz-űközös udvar
megvásárlása aztjelentené, hogy nem kerítésse1elhatárolható tertiletrő1 van szó. KérdéseTóth
Pálhoz a Városgondnokság vezetőjéhez, ilyen esetben hogyan törlénik a közterület

karbantarlása?
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TÓth Pál a Városgondnokság vezetője elmondja, eddig még nem volt olyan ingatlan a
kezelésÜkben, amely közös osztatlan tulajdonban lett vclina. Nem tud válaszolni Ftirjes pál

kérdésére.

Janiczak Dávid polgármester meghívja

a

l(épviselő-testületi ülés után Fürjes pált,

látogassanak ki a helyszínre, és állapítsák meg hogy hol helyezkednek el az ingatlanok,

Fürjes Pá| képviselő elmondja, már járt ott.

Dr. Almási Csaba Ózd Város Jegyzője elmondja, Fürjes Pál kérdéséreaválaszt megadta, a

személyes érintettségéta Polgármester ítrnak kell eldönteni. Ő megadta erre aválaszt,miszerint
adásvételi szerződést kötött részleífizetésre;az ingatlannak nem tulajdonosa, 2017.januártól
lesz tulajdonosa, így ebből adódóan az Ő d,öntése az, hogy ebben az igyben még nem
személyesen érintett.

Fidrus péter levezető elnök nrivel további hozzászőlás nem érkezett, kéri, szavazzanak

határozatről.

a

A

szavazásban 13 képviselő vesz részt,, ami alapján a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkü|,3 tartőzkodás mellett az alábbihatározatotltozzaz
Ózd Város Önkormán yzataKépviselő-testületének
238 12015. (IX.28.) határ ozata
az Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében városrehabilitációs
feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokróI

Ózd Város ÖnkormányzatánakKépviseló-testülete
az alábbi döntést hozía:

a

fenti tárgyúelőterjesztést megtárgyalta és

1. A

KéPviselő-testület azÓzd,, Ív úti Római Katolikus Templom melletti, a Táncsics telep
1. éPülethez, illetve a Vajda János útt felé felvezető lépcsőhöz vezető út és járda
feliljítására a2015. évi költségvetés városrehabilitációs feladataira biztosított keretbő1
bruttó 2.285 e Ft-ot biztosít az Ózdi Városgorrdnokság, mint a közterület kezelője
részére.

Felelős:

A pénzügyi fedezet biztosításáért: pH. pénzügyi osztály vezetője
A munkálatok elvégzéséért: Ózdi Városgondnokság intézményiezetője

Határidő: 2015, október 31.

2. A

KépviselŐ-testület azÓzd,, Uraj út 70. sz. alatt található, Kiss István és Kiss Istvánné
(lakóhely: 362I Ózd, Uraj út 70., tartőzkodási hely: 9700 Szombathely, Károly Róbert út
38.,2120. sz.) 112 - 1l2 arányban tulajdonában lévő, őzdi belterületi 14352 hrsz.-ú l4I m2
terÜletŰ, lakőház megnevezésű ingatlan és a hozzá taríozó 14351ll hrsz-ú közös udvar,
továbbá a 14351/3 hrsz.-ú 202 m2 területű, beépítetlenterület megnevezésű ingatlan
megvásárlására a 20l 5. évi költségvetés városrehabilitációs feladataira biztosított keretből
bruttó 130 e Ft-ot biztosít, melybői a vételár 100 e Ft, azad,ás-vétellelel kapcsolatos 30 e
Ft az egy éb költségek fedezetére szolgáI,
+ KépviselŐ-testület az ingatlanokat forgalomképesség szempontjából, Ózd Város
Ö nk o rm ány zatának tiz l eti v ag.vo n áb a s o ro lj a.

l0
A Képviselő-testület az ingatlanokat azok tulajdonjogának megszerzése napjával az Ózdi

Városgondnokság kezelésébe adj a, térítésmentesen, határ ozaílan időre.
Felelős:
A pérrzügyi feclezet biztosításáért: PH. Pénzügyi Osztály vezető.ie
A szerződés előkészítéséért
: Jogtanácsos
A szerződés aláírásáért: Polgármester
Az Ózdí Váro sgondnoks ág Alapító Okiratának füg gel ék-módosításáért
Ózdi Városgondnoksá g v ezetője
Határidő: 20l5. november 30.

:

Fidrus Péter alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Janiczak Dávid polgármesternek.

Janiczak Dávid Ievezető elnök megköszöni

a munkát és az ülést bezária,

K. m.

f.
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