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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletével – 7.444.685 E Ft bevételi és 8.271.829 E Ft kiadási 
előirányzattal – fogadta el a város 2011. évi költségvetését. 
A bevételi és kiadási főösszeg különbözeteként 824.144 E Ft működési hiány 
került elfogadásra. 
A 2011. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testület két alkalommal – a 
19/2011. (VII. 15.) és a 21/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletével 
módosította.  
A rendelet-módosítások, valamint az ezt követően szeptember 30-ig a  Kincstár 
által kiadott központi előirányzat-módosítások eredményeként a költségvetés 
bevételi főösszege 8.973.919E Ft -ra, a kiadási főösszege 9.673.836 E Ft-ra, a 
működési hiány összege 699.917 E Ft-ra módosult. 
A módosítás során az állami támogatások, a központosított előirányzatok, 
fejlesztési támogatások évközi változásai, a képviselő-testület által hozott 
döntések, egyháznak történő átadás miatti előirányzat csökkenés, 
intézményfenntartó társulások bővülése miatti pótelőirányzatok, az előző évi 
pénzmaradvány felhasználása, az intézmények saját hatáskörű előirányzat-
módosításai (intézményi bevételi többlet, pályázatos támogatások) az általános 
tartalék, a lakóterületi céltartalék I-VIII. havi felhasználása került átvezetésre.  
 
A 2011. évi bevételek I-III. negyedéves teljesítése – az átfutó, függő és 
kiegyenlítő bevételeket is figyelembe véve – 77,3 %-os. A bevételek 
jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet tartalmazza. 
 
Az intézményi működési bevételek teljesítése szeptember 30-ig 89,1 %-os. A 
magas teljesítés a Polgármesteri Hivatalban a befektetett pénzügyi eszközök 
kamatából, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál a szociális nyári 
gyermekétkeztetés bevételéből, a Város- és Sportlétesítmény üzemeltető 
Intézménynél az elvégzett szolgáltatások ellenértékéből származott.  
Az Ózdi Művelődési Intézmények működési bevételei döntően terembérleti 
díjból és rendezvények bevételeiből adódnak. A csökkenő kereslet miatt a 
bevételek kissé elmaradnak az időarányostól. 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság intézményi működési bevételeit 
időarányosan túlteljesítette. Az év végéig még várható többletbevétel, melyet a 
dologi kiadások fedezetére kívánnak felhasználni.  
 
Az államháztartáson kívülről működési célra több mint 27,0 M Ft került 
átvételre az első háromnegyed évben.  
 
A helyi adó bevételek között nagyságát tekintve meghatározó a helyi iparűzési 
adó. A 850.000 E Ft módosított előirányzatból az I-III. negyed évben 796.873 E 
Ft bevétel realizálódott, mely 93,7 %-os teljesítést jelent. A teljesítés javítása 
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érdekében október hónapban minden hátralékos adózó felszólításra került, 
illetve a számlanyitásra kötelezett adózókkal szemben hatósági átutalási 
megbízás került benyújtásra. Az év hátralévő részében nagyobb összegű 
befizetéssel már nem számolunk, mivel a naptári évtől eltérő üzleti évet választó 
legnagyobb adózónk jelentős összegű túlfizetéssel rendelkezik, így december 
hónapban nem fog előleget fizetni. A helyi adó feltöltéssel kapcsolatosan a 
vállalkozások még nem tudnak információval szolgálni, de számításaink szerint 
a feltöltésre befizetett összeg nem fogja meghaladni az előző évit.  
Építményadóból 105.146 E Ft bevétel realizálódott, mely 92,1 %-os 
teljesítésnek felel meg. Ez a teljesítés közel azonos az előző évek hasonló 
időszakáéval. Építményadóban várható az előirányzat teljesítése, melynek 
érdekében aktív behajtási munka folyik. 
 
Az átengedett központi adók háromnegyed éves teljesítése kedvezően alakult. 
A személyi jövedelemadó és kiegészítés teljesítése 75,7 %-os, mely az 
államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerinti ütemnek 
megfelelő. 
A gépjárműadó nagyságát tekintve jelentős bevételt jelent az 
önkormányzatnak. Gépjárműadó címen 125.302 E Ft-ot sikerült realizálni, ami a 
145.000 E Ft-os előirányzat 86,4 %-ának felel meg. Ez a teljesítés kismértékben 
elmarad az előző év azonos időszaki teljesítése mögött, melynek oka elsősorban 
a svájci frank árfolyamváltozására vezethető vissza. A forgalomban lévő 
gépjárművek nagy száma lízingelt, vagy részletfizetésre vásárolt és a 
megemelkedett törlesztő részletek mellett a gépjárműadó fizetés háttérbe kerül. 
A fizetési fegyelem javítása érdekében az Adócsoport számos intézkedést tesz, 
így fizetési felszólításokat küld, kezdeményezi az Okmányirodán – az egy éves 
adótételt meghaladó tartozás miatt – a gépjármű forgalomból való kivonását és 
végső esetben megkeresik a bírósági végrehajtót a tartozás behajtása érdekében. 
 
Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás 72,3 %-a került 
átutalásra szeptember 30-áig.  
 
Központosított előirányzatokból 116.401 E Ft a teljesítés szeptember 30-áig. 
A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására 
kapott támogatás elszámolása szeptember 15-ig megtörtént. Az elszámolás 
alapján 11.612 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett 
önkormányzatunknak.   
 
Egyéb központi támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
bérkompenzációjára 30.042 E Ft került az önkormányzat részére átutalásra. 
 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 94,3 %-os. Az időarányost  
meghaladó teljesítés az  „Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer 
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fejlesztése és fenntartható irányítása” című projekt végrehajtására  kiutalt előleg 
eredménye. 
Az Ózdi Csőgyártó Kft-vel  és az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft-vel 
az üzletrész átruházási szerződés aláírásra került, a pénzügyi rendezésre még 
nem került sor. 
Az ÓZDINVEST Kft-től származó üzemeltetési díjbevételek a 2010. IV. – 
2011. II. negyedévre  vonatkozó teljesítéseket tartalmazzák. 
 
Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei időarányost 
meghaladó teljesítése az Ózd, Árpád Vezér út 20/C. szám alatti üzlethelyiség 
értékesítéséből adódik. 
 
A támogatásértékű működési bevételeken belül 70.327 E Ft, a 
Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől az egészségügyi alapellátás 
feladataihoz  átvett pénzeszközök  összege. A működési célra átvett európai 
uniós források összege (iskola-gyümölcs program, ÓMI pályázatai, 
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése),  32.596 E Ft. Az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulástól közoktatási, munkaszervezeti, belső ellenőrzési, 
mozgókönyvtári, közművelődési feladatokhoz, a Tanuszoda üzemeltetéséhez, 
településfejlesztési feladatokhoz szeptember 30-áig 64.247 E Ft került átutalásra 
Önkormányzatunk számlájára.  
A központi költségvetési szervektől, fejezetektől hazai programokra, egyéb 
célokra átvett pénzeszközök összege 338.159 E Ft. Ezek a pénzeszközök a 2011. 
évi kisebbségi választásokra, a 2011. évi népszámlálásra, kisebbségi 
önkormányzatok általános és feladatalapú támogatására, közfoglalkoztatás 
támogatására, Útravaló Ösztöndíj pályázatra, sportrendezvényekre, 
gyermektartásdíjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatására, otthonteremtési támogatásra kerültek átvételre. 
 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 
mindössze 11,7 %-os, ami alapvetően a folyamatban lévő jelentős összegű 
pályázatokhoz tervezett támogatások lehívásának és folyósításának 
késedelmével függ össze. 
2011. szeptember 30-áig az ÉMOP-3.1.1. Integrált szociális jellegű 
városrehabilitációs  projekt esetében 117.587 E Ft, az ÉMOP-3.1.2. 
Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitációs projekt estében 264.769 
E Ft támogatás folyósítására nem került sor. A hiányzó támogatást – 
összesen 382.356 E Ft-ot – a kötvényből rendelkezésünkre álló forrásból 
biztosítottuk. 
 
 
A lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói és lakossági kölcsönök 
törlesztéséből 465 E Ft bevételünk képződött szeptember 30-áig. 
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A finanszírozási bevételek összege 1.652.206 E Ft, melyből 1.277.581 E Ft 
pénzmaradványból – belső finanszírozásból  - és  374.625 E Ft rövidlejáratú 
folyószámla hitel igénybevételből – külső finanszírozásból származik. 
Tehát Önkormányzatunk rövidlejáratú folyószámla hitel állománya 2011. 
szeptember 30-án 374.625 E Ft volt. 
 
A bevételi források háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő  és 
gazdálkodó intézményenkénti alakulását a 2. melléklet, az Alsófokú Oktatási 
Intézmények gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei bevételeinek 
háromnegyed éves teljesítését a 2/a. melléklet tartalmazza. 
 
A kiadások intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 
3. melléklet, a felújítások I-III. negyedéves teljesítését a 6. melléklet, a 
beruházások I-III. negyedéves teljesítését a 7. melléklet  tartalmazza. 
 
A kiadások háromnegyed éves teljesítése összességében – az átfutó, függő, 
kiegyenlítő kiadásokat is figyelembe véve – 69,3 %-os, kissé elmarad az 
időarányostól. Előirányzat-csoportonként vizsgálva a teljesítések alakulását 
egyértelműen megállapítható, hogy az elmaradást a felújítások és a beruházások 
alacsony teljesítése okozza. 
 
A költségvetés 2011. évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint alakult: 
 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága kiadási előirányzata 76,7 
%-át használta fel szeptember 30-áig. A működési, fenntartási kiadásainak 
teljesítése 76,5 %-os,  közel időarányos.  
Az Intézménynél 2011. évben 4 fős létszámcsökkentésre került sor a képviselő-
testület döntése alapján, a 4 fő részére a végkielégítés és járulékai kifizetésre 
kerültek. 
A létszámcsökkentés miatti többletkiadásokra (1 havi felmentési illetményre és 
járulékaira, valamint a végkielégítés és járulékai összegének felére, de 
maximum két millió forintra) pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk. A 
Belügyminiszter döntése alapján Ózd Város Önkormányzata nem részesült 
támogatásban. Így a pályázatban igényelt 1.218.657,- Ft-ot az Intézménynek kell 
kigazdálkodnia. 
 
Az egyéb támogatások között a rászoruló tanulók részére a tankönyvtámogatás 
és a tanulóbérlet vásárlás kiadásai szerepelnek. A tankönyvet minden rászoruló 
gyermek megkapta augusztus végén, ez okozza az időarányost meghaladó 85,7 
%-os teljesítést.  
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A felújítások teljesítése kismértékben meghaladja az időarányosat. A Petőfi úti 
Óvodában a melegvizet szolgáló rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre 
történő cserélése a nyári szünet végére elkészült, a pénzügyi teljesítés azonban 
csak október hónapban történt meg. 
Az Újváros téri Általános Iskolában nem tervezett, váratlan felújításra került sor.  
A nagyon nagy igénybevételnek kitett főzőüstöt kellett felújítani, melynek 
pénzügyi fedezetét a dologi kiadások átcsoportosításából biztosítják. 
 
Egyes beruházási feladatoknál megtakarítás, másoknál előirányzat nélküli 
felhasználás mutatkozik. A Petőfi Sándor Általános Iskola hőközpontjában a 
hőfokszabályozó kiépítését a Távhő Kft csak a fűtési szezon kezdetére fejezte 
be, ezért a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben realizálódik. 
A Vasvár Úti Általános Iskola Tehetséggondozó Központjának első 
eszközbeszerzése  a kis értékű eszközök között került megtervezésre, azonban 
415 E Ft értékben  nagy értékű eszközbeszerzés valósult meg – az előirányzat 
átcsoportosítását a költségvetési rendelet decemberi módosítása során 
kezdeményezi az intézmény.  
A Csépány-Somsály ÁMK-ban a notebook beszerzés fedezete a szakmai és 
informatikai fejlesztési feladatok támogatási előirányzatából, a Gondnokság egy 
helyiségébe beszerelt  klimaberendezés fedezete a személyi juttatások és 
járulékok előirányzatából kerül biztosításra. 
A Csépányi Általános Iskolában a használhatatlanná vált, javíthatatlan 
szeneskazán cseréjére került sor,  melynek fedezete az eredeti költségvetésben 
nem állt rendelkezésre. 
   
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága háromnegyed éves 
kiadásainak teljesítését önállóan működő költségvetési szervenként a 3/a. 
mellékletben részletezzük. 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények kiadási előirányzatainak teljesítése 
összességében 76,5 %-os. A működési, fenntartási kiadások teljesítése 78,4 %-
os. Ennek oka, hogy az Intézménynél 2011. évben 6 fős létszámcsökkentésre 
kerül sor a képviselő-testület döntése alapján. 2 fő munkaviszonya már a III. 
negyedévben megszűnt és részükre a végkielégítés és járulékai kifizetésre 
kerültek. 
A létszámcsökkentés miatti többletkiadásokra (1 havi felmentési illetményre és 
járulékaira, valamint a végkielégítés és járulékai összegének felére, de 
maximum két millió forintra) pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk. 
Tekintettel arra, hogy Ózd Város Önkormányzata nem részesült támogatásban, 
így a pályázatban igényelt 5.659.573,- Ft-ot az Intézménynek kell 
kigazdálkodnia. Problémát jelent még a folyamatban lévő európai uniós 
forrásból megvalósuló programok utólagos finanszírozása is. Az Intézménynél - 
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az előzőekben leírtak miatt - az év hátralévő részében finanszírozási problémák 
várhatók, mely rendezésére a költségvetési rendelet decemberi módosítása során 
kell javaslatot tenni. 
 
 A dologi kiadások csökkentése érdekében számos takarékossági intézkedésre 
került sor az intézménynél (a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló  
felvonók karbantartására, az áramdíjakra sikerült kedvezőbb, olcsóbb szerződést 
kötni). Az Intézmény következő intézkedése a fűtési költségek csökkentésére 
irányul ( helyiségek lezárása, múzeumban temperáló fűtés) . 
 
A beruházások 41,4 %-os teljesítése azzal magyarázható, hogy szeptember 30-
áig az érdekeltségnövelő pályázatból és önerőből nem volt felhasználás.  Az 
Intézmény jelenlegi pénzügyi helyzetében a legfontosabb feladat a működés 
biztosítása. Ezért az intézmény nem kívánja felhasználni a 2.295 E Ft 
érdekeltségnövelő támogatást, és az ehhez biztosított 2.000 E Ft önerő működési 
kiadási előirányzatba történő átcsoportosítását fogja kezdeményezni  a 
költségvetési rendelet decemberi módosításakor. 
 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiadásainak felhasználása 76,7-%-os,  
időarányosan alakult. A működési, fenntartási kiadásokon belül a személyi 
jellegű kiadások és járulékok felhasználása elmarad az időarányostól. Az 
állomány valamennyi tagja részére az előírt járandóságokat maradéktalanul 
határidőre kifizették. A dologi kiadások esetében viszont szeptember 30-áig az 
éves előirányzat 99,0 %-át felhasználták. Az utolsó negyedévben az Intézmény a 
dologi kiadások finanszírozásához szükséges fedezetet a személyi juttatások és 
járulékok megtakarításából, illetve az év végéig várhatóan képződő bevételi 
többletből kívánja biztosítani. 
 
A felújítások között a 2010. évi villamos hálózat felújítás utolsó részletének 
kifizetése jelentkezett 2011. évben. 
A beruházások között 1 db nagy értékű tűzoltó-gépjárműfecskendő beszerzés 
önrésze került kifizetésre, a végleges pénzügyi elszámolás a IV. negyedévre 
húzódik át. 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól kapott szóbeli tájékoztatás 
alapján december hónapban még várható az eddig át nem adott tűzoltás-
technikai eszközök szállítása. 
 
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadási előirányzata 75,2 
%-át használta fel szeptember 30-áig. A személyi juttatások és járulékok I-III. 
negyedéves teljesítése az időarányost meghaladó, de a közfoglalkoztatás 
támogatására átvett pénzeszközök előirányzat módosítása után –  melyet az 
Intézmény  a költségvetési rendelet decemberi  módosítása során kezdeményez – 
rendeződik. 
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Az Intézménynél a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 340 fő. A 
közfoglalkoztatás keretében hagyományos kommunális, településüzemeltetési 
feladatok  (parkgondozás, fűnyírás, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, 
gallyazás, csapadékvíz elvezetés, takarítás, utak, közterületek karbantartása ) 
ellátására került sor.  
 
A  86/KH/2011.  (IV.21.) határozatban meghatározott, valamint az általános és 
lakóterületi céltartalékból megvalósítandó felújítási feladatokat az Álmos 
Vezér úti vízelvezető árok felújítása kivételével elvégezték. A Nagyvölgyi és 
Ibolya utak csapadékvíz-rendezése jelenleg folyik. 
 
A beruházási kiadások között szerepel 17.500 E Ft, melyből az ÓZDSZOLG 
Nonprofit Kft-től megvásárolták a működéshez szükséges legfontosabb 
eszközöket, illetve 294 E Ft-ból  az Ecostat program beszerzésére került sor.  
 
A közvilágítási, városrehabilitációs és egyéb felújítási, beruházási keretből az 
Intézmény által elvégzendő beruházási feladatok közül az Uraj út 101. épület 
bontása tulajdonjogi akadályok miatt nem történt meg. Nem került 
felhasználásra a hidak kötelező felülvizsgálatára jóváhagyott 700 E Ft 
előirányzat. Az Ózd-Alsó vasútállomáson a járda és közvilágítás kiépítése 
jelenleg folyamatban van. 
 
A beruházási és felújítási feladatok többsége megvalósult, az aktíválandó 
költségek viszont a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. A költségek 
felosztására  - a 6. és 7. mellékletben meghatározott beruházási, felújítási 
feladatokra -  a IV. negyedévben kerül sor. 
 
A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak I-III. negyedéves teljesítése 
59,7 %-os, elmarad az időarányostól.  
 
A felújításoknál a módosított előirányzathoz képest jóval elmarad a 
háromnegyed éves teljesítés ( 21,2%). Ezt befolyásolja, hogy a háziorvosi 
rendelők felújításai a IV. negyedévben fejeződnek be, a számlázások és 
pénzügyi teljesítésük is ezt az időszakot fogják érinteni. Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 
származó pályázatból valósul meg a Bolyky Tamás Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréje és a Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása. E 
pályázatok esetében a közbeszerzési, felújítási munkák kezdete és befejezése 
2011. III. negyedévet követő időszak. 
 
A beruházások a módosított előirányzathoz képest alacsony (51,8 %-os) 
teljesülése az alábbiakra vezethető vissza.  
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Az ÉMOP-3.1.1. - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció és az ÉMOP-
3.1.2. - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció projektek kivitelezői 
munkái befejeződtek 2011. szeptember 30-ával, a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént, a számlák pénzügyi teljesítése azonban átnyúlik a IV. negyedévre. 
Az „Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható 
irányítása” projektnél a tényleges kivitelezés még nem kezdődött meg, 
kifizetések csak a projektmenedzsmentre vonatkozóan várhatóak, szintén a IV. 
negyedévben. 
Az ÉMOP 4.3.1/A – Tétény úti Óvoda bővítése 150 M Ft összköltségű 
beruházás. A kivitelezés várható befejezési határideje 2011. november 30. A 
támogatás szállítói finanszírozású. A kivitelezői számlák önerő részének 
kifizetésére  2011. IV. negyedévben, illetve 2012. évben kerül sor. 
Az ÉMOP-3.1.2/D – „Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása” 
című projektre vonatkozóan kifizetés 2010. évben 5.125 E Ft volt, 2011. 
szeptember 30-ig nem történt kifizetés. A támogatási szerződés még nem került 
aláírásra. A projekt teljes bruttó költsége 377,9 M  Ft, a megítélt támogatás 341 
M Ft. 
 
A finanszírozási kiadások teljesítése 476.238 E Ft, melyből a működési célú 
folyószámla hitel törlesztés összege 413.154 E Ft, a fejlesztési célú hitelek 
tőketörlesztése 63.084 E Ft. 
 
A 3/b. melléklet a költségvetési létszámok háromnegyed éves alakulását 
mutatja címenként. Szeptember 30-án az átlagos statisztikai állományi létszám 
1490 fő, mely a módosított létszámkeret 100,1 %-a. 
 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti 
szerv által folyósított – működési és felhalmozási célú - támogatások 
háromnegyed éves teljesítését  a 4. mellékletben mutatjuk be. A teljesítés 
összességében 75,9 %-os időarányosan alakult. Az Ózdi Művelődési 
Intézményeknél az időarányost 12,5 %-kal meghaladó teljesítés az 
utófinanszírozású európai uniós projektekhez megelőlegezett összegek miatt 
alakult ki. A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére –az 
Intézmény pénzigénylése szerint -  az éves támogatási előirányzat 56,3 %-a 
került kiutalásra szeptember 30-áig. Az intézményi feladatellátást pénzügyi 
akadályok nem nehezítették. 
 
Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és 
kiadásainak háromnegyed éves teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.  
 
A működési bevételek és kiadások háromnegyed éves teljesítésének mérlegét a 
8. mellékletben, a felhalmozási bevételek és kiadások háromnegyed éves 
teljesítésének mérlegét a 9. mellékletben mutatjuk be.  
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Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak háromnegyed éves 
teljesítését a 10. mellékletben részletezzük.  
 
Kérem a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésére vonatkozó 
előterjesztés megvitatását és a tájékoztató elfogadását. 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………../2011.(XI.24.) KH határozata 
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítéséről 
 
 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város 2011. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város 
honlapján közzé kell tenni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 
 
 
 


