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T Á J É K O Z T A T Ó 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ózd, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztő: Polgármester 

Készítette:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi 
Osztály



 

24/KH/2011. (II. 17.) számú – 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő 
intézkedések tárgyú – határozat  alapján a Polgármester hatáskörébe utalt előre nem 
látható feladatok fedezetére szolgáló tartalékkeretből a legutóbbi tájékoztatást 
követően, 2011. június 07-től – augusztus 25-ig az alábbi kötelezettségvállalásokra 
került sor: 
Gyári duda javításának anyagköltségére     178.875 Ft 
Ceglédi Ákos tandíj támogatására      232.000 Ft 
TV 2 Kalandjárat műsorban ózdi epizód forgatására   150.000 Ft 
I. Görgey Katonai Hagyományőrző Emléktúra megrendezésére 200.000 Ft 
II. Jazz Parádé többletköltségére      300.000 Ft 
Utcaszínházi Zenei Napok megrendezésére      50.000 Ft 
Semmelweis Napra ajándék        27.900 Ft 
Bolyoki Vigadalom megrendezésére     220.000 Ft 
VI. Ózdi Strandkézilabda Kupa megrendezésére   100.000 Ft 
Judó Szakosztály versenyzője és edzője részére ajándékkosár    19.760 Ft 
Ózd, Körtevölgy utca felújítására      400.000 Ft 
Vasvári Sokadalom rendezvény kiadásaira    100.000 Ft 
C.A.C. Kutyakiállítás megrendezésére     150.000 Ft 
 
72/KH/2011. (III. 22.) számú – Kisfaludi Strobl Zsigmond Kohász című szobra 
közterületen való elhelyezése  tárgyú – határozat alapján a szobor kihelyezéséhez 
szükséges tervdokumentáció elkészült. A MMIKL szakvéleményeztetés folyamatban 
van. 
 
107/KH/2011. (IV. 21.) számú – Kétoldalú együttműködési megállapodás megkötése 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel tárgyú – határozat szerint a kétoldalú 
együttműködési megállapodás aláírása Ózd Város Polgármestere részéről megtörtént, 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem részéről még nem történt meg, folyamatban 
van. 
 
127/KH/2011.(V.19.) számú – Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft. között korábban megkötött üzemeltetési szerződéssel 
kapcsolatos döntés meghozatala tárgyú – határozat alapján az üzemeltetési szerződés 
aláírásra került. A megállapodás-tervezet előkészítése folyamatos. 
 
128/KH/2011.(V.19.) számú – Az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. által benyújtott KEOP-4.9.0/11-2011-0010 pályázathoz 
kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás tárgyú – határozat alapján a pályázat benyújtásra 
került, az elbírálásával kapcsolatos döntés folyamatban van. 
 
130/KH/2011.(V.19.) számú – Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás 
tárgyú – határozat értelmében a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása megtörtént. 
 
131/KH/2011.(V.19.) számú – Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi 
tevékenységéről. A mérleg megállapítása, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
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jóváhagyása tárgyú – határozat alapján a mérleg szerinti eredmény átvezetése 
megtörtént, a beszámoló a Céginformációs Szolgálat részére megküldésre került. 
 
132/KH/2011.(V.19.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi 
közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére tárgyú – 
határozat alapján a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala megtörtént. 
 
133/KH/2011.(V.19.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 
eszközök megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadási előirányzatainak módosítása tárgyú – 
határozat szerint az eszközök megvásárlásra kerültek, az ellenértéket megfizették, a 
VSI kiadási előirányzata módosításra került. 
 
134/KH/2011.(V.19.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztása tárgyú – határozat szerint az ügyvezetővel a megbízási szerződés 
megkötésre került, a változást a Cégbírósághoz bejelentették. 
 
135/KH/2011.(V.19.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztása tárgyú – határozat az ügyvezető elhalálozása miatt hatályon kívül 
helyezésre került. 
 
136/KH/2011.(V.19.) számú – Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat 
elbírálása tárgyú – határozat alapján az ügyvezetővel a munkaszerződés megkötésre 
került, a változást a Cégbírósághoz bejelentették. 
  
137/KH/2011.(V.19.) számú – Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető 
igazgatójának a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott, „Ózd 
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható 
irányítása (SH/3/13)” című projekt menedzsment vezetésével történő megbízása tárgyú 
– határozatnak megfelelően az ügyvezető igazgató szerződéssel a menedzsment 
vezetésére megbízásra került. A menedzsment jelenleg 3 fővel működik, a 
menedzsment további 3 fővel történő bővítésére a közbeszerzési eljárás folyamatban 
van. 
 
138/KH/2011.(V.19.) számú – Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2010. évi 
tevékenységéről. A mérleg megállapítása, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyása tárgyú – határozat alapján a mérleg szerinti eredmény az 
eredménytartalékba átvezetésre került, a beszámolót a benyújtották az információs 
szolgálathoz. 
 
139/KH/2011.(V.19.) számú – Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyú – határozat alapján a mérleg 
szerinti eredmény az eredménytartalékba átvezetésre került, a beszámolót a 
benyújtották az információs szolgálathoz. 
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140/KH/2011.(V.19.) számú – Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági 
jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzat részére tárgyú – határozat alapján a 
közhasznúsági jelentést a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozták. 
 
141/KH/2011.(V.19.) számú – Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
2010. évi tevékenységéről. A mérleg megállapítása és az eredménykimutatás 
jóváhagyása tárgyú –határozat alapján a mérleg szerinti eredmény az 
eredménytartalékba átvezetésre került, a beszámolót a benyújtották az információs 
szolgálathoz. 
 
142/KH/2011.(V.19.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére tárgyú –
határozat alapján a közhasznúsági jelentést a jogszabályoknak megfelelően 
nyilvánosságra hozták. 
 
143/KH/2011.(V.19.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető, 
főszerkesztőjének 2011. évi díjazása tárgyú – határozatban foglaltaknak megfelelően 
az ügyvezető-főszerkesztő munkaszerződés módosítása megtörtént. 
 
146/KH/2011.(V.19.) számú – Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2010. évi 
tevékenységéről. A mérleg megállapítása, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyása tárgyú – határozat alapján a mérleg szerinti eredmény az 
eredménytartalékba átvezetésre került, a beszámolót a benyújtották az információs 
szolgálathoz. 
 
151/KH/2011.(V.30.) számú – Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálója 
részére egyszeri megbízás jóváhagyása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgálóval 
a szerződés megkötésre került. 
 
153/KH/2011.(V.30.) számú – „Az Önkormányzat 100 %-os tulajdoni részesedésével 
működő gazdasági és nonprofit gazdasági társaságai működésének racionalizálása” 
tárgyú, 53/KH/2011.(III.22.) határozat módosítása tárgyú  – határozat alapján a 
határidő módosítás megtörtént, az előkészítő munka folyamatban van. 
 
154/KH/2011.(V.30.) számú – Az Ózd, Újváros tér 5. sz. alatti 8414649/A/1 hrsz-ú 
üzlethelyiség egyedi elbírálása tárgyú – határozat alapján Kovács Kristóf Ózd, Krúdy 
Gy. u. 72. sz. alatti lakossal a helyiségre a bérleti szerződés 2011. július 13-án  
megkötésre került. 
 
155/KH/2011.(V.30.) számú – Az ózdi külterületi 0403/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
vételi kérelem elbírálása tárgyú – határozat alapján 2011. július 27-én postáztuk a vevő 
részére a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa által összeállított adásvételi szerződés 
tervezetet véleményezés céljából. Az érintett 2011. augusztus 29-én a vételi szerződést 
aláírta.  
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156/KH/2011.(V.30.) számú – Az ózdi belterületi 7977/6 hrsz-ú ingatlan 
telekmegosztása és bérleti úton történő hasznosítása tárgyú – határozat alapján a 
szerződéskötés és a Földhivatali eljárás folyamatban van. 
 
157/KH/2011.(V.30.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti 
tervének elfogadása tárgyú – határozat szerint az elfogadott üzleti terv végrehajtása 
folyamatos. 
 
158/KH/2011.(V.30.) számú – Az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti tervének 
elfogadása tárgyú – határozat szerint az elfogadott üzleti terv végrehajtása folyamatos. 
 
161/KH/2011.(V.30.) számú – Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence 
telep 30/1. szám alatti lakás bérlőkijelölése tárgyú – határozat értelmében az 
ingatlankezelő ÓZDINVEST Kft. tájékoztatása alapján a határozat szerint a bérleti 
szerződés létrejött. 
 
162/KH/2011.(V.30.) számú – Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok 
teljesítéséről tárgyú – határozat alapján a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 
szóló beszámolót a Képviselő-testület elfogadta. 
 
163/KH/2011.(V.30.) számú – Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. 
évi téli felkészülési programjának és rendkívüli hóhelyzet esetére vonatkozó 
válságtervének teljesítéséről tárgyú – határozat alapján a beszámolót a Képviselő-
testület elfogadta. 
 
164/KH/2011.(VI.21.) számú – Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítása tárgyú – határozat alapján Ózd helyi közlekedésében – forgalomszervezési 
intézkedések bevezetése során – a veszteséges járatok leállítását 2011. július 1-től 
kezdődően a BORSOD VOLÁN Zrt. elvégezte. 
 
165/KH/2011.(VI.21.) számú – A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 
benyújtott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 
fenntartható irányítása (SH/3/13)” című pályázat Projekt Megállapodásának 
módosítása tárgyú – határozat szerint a Megállapodás módosításához a szükséges 
dokumentumokat az irányító hatóság felé megküldtük, az aláírás folyamatban van. 
 
166/KH/2011.(VI.21.) számú – EU Önerő Alap támogatás igénylése a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási 
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” 
című projekthez tárgyú – határozat szerint a pályázat és ezt követően annak 
hiánypótlása határidőre benyújtásra került, jelenleg döntésre vár. 
 
167/KH/2011.(VI.21.) számú – EU Önerő Alap támogatás igénylése az ÉMOP-2009-
4.3.1/A pályázat keretében támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó 
szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti Óvoda) című projekthez tárgyú 
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– határozat szerint a pályázat és ezt követően annak hiánypótlása határidőre 
benyújtásra került, jelenleg döntésre vár. 
 
168/KH/2011.(VI.21.) számú – Pályázat benyújtása az ÉMOP-2011-3.2.1/D 
kódszámú helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában 
tárgyú – határozatban foglalt pályázat 2011. augusztus 10-én forráskimerülés miatt 
visszavonásra került. 
 
169/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
racionalizálásával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú – határozat alapján az 
SZMSZ módosításra került, a többi intézkedés folyamatban van, ezekről a beszámoló 
az októberi ülésre esedékes. 
 
170/KH/2011.(VI.21.) számú – Az önkormányzati könyvvizsgálatra benyújtott 
pályázatok elbírálása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgálót megválasztották, 
vele a szerződés megkötésre került. 
 
171/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálója megválasztására 
kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgálót megválasztották, 
vele a szerződés megkötésre került. 
 
172/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Vízmű Kft. könyvvizsgálója megválasztására 
kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgálót megválasztották, 
vele a szerződés megkötésre került. 
 
173/KH/2011.(VI.21.) számú – Az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálója 
megválasztására kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgálót 
megválasztották, vele a szerződés megkötésre került. 
 
174/KH/2011.(VI.21.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálója 
megválasztására kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgálót 
megválasztották, vele a szerződés megkötésre került. 
 
175/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján a 
könyvvizsgálót megválasztották, vele a szerződés megkötésre került. 
 
176/KH/2011.(VI.21.) számú – Az önkormányzat tulajdonában lévő Árpád vezér út 
20. szám alatti 8359/2/A/22 hrsz-ú ingatlannak magántulajdonú csereingatlan 
beszámításával történő értékesítése tárgyú – határozat alapján a szerződéskötés 
megtörtént, a Földhivatali eljárás folyamatban van. 
 
177/KH/2011.(VI.21.) számú – A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
műszaki vezetői állására kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján a műszaki 
vezetőt megválasztották, a kinevezés-módosítás megtörtént. 
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179/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz/1. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztása jog biztosítása tárgyú 
– határozatban foglaltak szerint a bérleti szerződés 2011. június 23-án aláírásra került. 
 
180/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz/2. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztása jog biztosítása tárgyú 
– határozat értelmében a bérleti szerződés 2011. június 23-án megkötésre került. 
 
181/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész 
értékesítése tárgyú – határozat alapján a társaságnak a határozat kiküldésre került, az 
üzletrész-adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van. 
 
182/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. 
önkormányzati üzletrész értékesítése tárgyú – határozat alapján a társaságnak a 
határozat kiküldésre került, az üzletrész-adásvételi szerződés előkészítése folyamatban 
van. 
 
183/KH/2011.(VI.21.) számú – A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása tárgyú – határozat alapján az 
intézményvezetőt megválasztották, a kinevezés-módosítás megtörtént. 
 
185-186/KH/2011.(VI.21.) számú  - Önerő biztosítása rövid és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás megszervezése tárgyú – határozat alapján a 2011. évi költségvetés 
rendeletmódosítása tartalmazza a határozatok szerinti, összesen 5900 EFt-os önerő 
biztosítását. 
 
188/KH/2011.(VI.21.) számú – Alapítványi támogatások jóváhagyása tárgyú – 
határozat alapján a jóváhagyott alapítványi támogatások átutalásra kerültek. 
 
190/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózd, Petőfi úti oktatási-, nevelési intézmények 
fűtéskorszerűsítéséhez benyújtandó KEOP-2011-4.2.0/B pályázat előkészítése tárgyú – 
határozat és a 223/2011.(VII.28.) – Az „Ózd, Petőfi úti oktatási-, nevelési 
intézmények fűtéskorszerűsítéséhez benyújtandó KEOP-2011-4.2.0/B pályázat” 
tárgyában hozott 190/KH/2011.(VI.21.) határozat kiegészítéséről tárgyú – KH 
határozat: a pályázatkiíró NFÜ keret kimerülésére hivatkozva felfüggesztette a 
pályázatok befogadását, így pályázat nem került benyújtásra. 
 
198/KH/2011.(VI.29.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztása tárgyú – határozat alapján az ügyvezető megválasztásra került, a 
munkaszerződést megkötötték. 
 
199/2011.(VII.14.) – Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásának 
elfogadása  tárgyú – KH határozatban foglaltaknak megfelelően a határozat 
megküldésre került a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás részére. 
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200/2011.(VII.14.) – A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyú – 
KH határozatban foglaltaknak megfelelően a határozat megküldésre került a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére. 
 
203/2011. (VII.14.) - Alapítvány támogatásának jóváhagyása tárgyú – határozat 
alapján a jóváhagyott alapítványi támogatás átutalásra került. 
 
205/2011.(VII.14) – A Sajó-, Hangony-völgyi ivóvízbázis létrehozásához kapcsolódó 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása tárgyú – KH határozat 
alapján jelenleg a konzorciumban résztvevő partner települések képviselő-testületi 
határozatait várjuk, amelyekből kettő már beérkezett. 
 
206/2011.(VII.14.) – Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítésével összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtásáról, 
az érintett szervezetek közötti munkamegosztásról és a feladatok ütemezéséről tárgyú 
– KH határozat megküldésre került az érintett szervezetek részére annak céljából, hogy 
munkájuk során az abban foglaltaknak megfelelően járjanak el. 
 
208/2011.(VII.14.) – Az Önkormányzat tulajdonában lévő 7977/6 hrsz-ú ingatlan 
telekalakítására és meghatározott részének értékesítésére tárgyú – KH határozat 
alapján a Földhivatali eljárás és a szerződéskötés folyamatban van. 
 
215/2011.(VII.28.) – A kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás 
célú helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú – KH határozat 1., 2., 3., 
4., 5. pontjában foglalt ingatlanokat az ÓZDINVEST Kft. 2011. augusztus 1-jei 
fordulónappal átadta a határozatban megjelölt új kezelőnek. Az ingatlan átadásokhoz 
kapcsolódó üzemeltetési szerződés módosítások aláírása folyamatban van. 
 
217/2011.(VII.28.) – Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. május 23-i 
mérlegfordulónappal készítet számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása 
tárgyú – KH határozat alapján a beszámoló elfogadásra került, azt a céginformációs 
szolgálathoz benyújtották. 
 
218/2011.(VII.28.) – Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az 
alapító Ózd Város Önkormányzata részére tárgyú – KH határozat alapján a 
közhasznúsági jelentést a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozták. 
 
219/2011.(VII.28.) – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum 
Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatban a jogelőd és a jogutód társaságok 
vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása tárgyú – KH határozat alapján a 
végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak a Cégbírósághoz benyújtásra kerültek. 
 
220/2011.(VII.28.) – A KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés- és tisztítás 
fejlesztése Ózd városban” című nyertes pályázat támogatási feltételeinek elfogadása 
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tárgyú – KH határozat alapján az előkészítési fázisok zajlanak, a Támogatási 
Szerződés megkötése folyamatban van. 
 
221/2011.(VII.28.) – EU Önerő Alap támogatás igénylése a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című 
projekthez tárgyú – KH határozat alapján az előkészítési fázisok zajlanak, azonban az 
Önerő Alap támogatás benyújtásához szükséges a Támogatási Szerződés aláírása, 
melynek megkötése folyamatban van. 
 
222/KH/2011.(VII.28.) – Az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú 
„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó pályázatának 
jóváhagyásáról tárgyú – KH határozat: a pályázat jelenleg összeállítás alatt áll, a 
benyújtás tervezett időpontja 2011. szeptember hónap közepe. 
 
224/2011.(VII.28.) – A korábban megkötött Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás kibővítése tárgyú – KH határozat értelmében a Megállapodás 
dokumentuma a felek által aláírásra került. 
 
225/2011.(VII.28.) – Az ÉMOP-2009-4.31/A pályázat keretében támogatott, „Tétény 
vezér úti óvoda felújítása” című projekt megvalósításához saját forrás biztosításáról 
tárgyú – KH határozat: A határozat az önerő pályázathoz szükséges formában 
csatolásra került. 
 
226/2011.(VII.28.) – A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott 
„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 
fenntartható irányítása (SH/3/13)” c. projekt megvalósításához a saját forrás biztosítása 
tárgyú – KH határozat: A határozat az önerő pályázathoz szükséges formában 
csatolásra került. 
 
227/2011.(VII.28.) - Alapítványi támogatás jóváhagyása tárgyú – határozat alapján a 
jóváhagyott alapítványi támogatás átutalásra került. 
 
228/2011.(VII.28.) – A távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása tárgyú – KH határozat alapján az állásfoglalás a 
Magyar Energiahivatal részére megküldésre került. 
 
229/2011. (VII.28.) -  Pályázat benyújtása szociális földprogram működtetése 
érdekében tárgyú  határozat alapján a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz a SZOC-FP-11 
kódszámú pályázat határidőben benyújtásra került.  
 
230/B/2011.(VII.28.) – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. likviditási problémáinak 
rendezéséről tárgyú – KH határozat: A határozat visszavonásra fog kerülni, az 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től további információk kerültek bekérésre, melyek 
alapján a likviditási problémák megoldásához szükséges tőkeemelés nagyságának 
megalapozottsága megállapítható. 
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231/2011.(VIII.18.) – A 3600 Ózd, Béke u. 1-3. sz. alatti lévő, 6906 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon fióktelephely létesítéséhez történő hozzájárulásról 
tárgyú – KH határozat értelmében a nyilatkozat a Medcenter Nonprofit Kft. részére 
megküldésre került. 
 
232/2011.(VIII.18.) – Önkormányzati szándéknyilatkozat kiadásáról 
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében tárgyú – KH határozat alapján 
a szándéknyilatkozat kiadásra került és el lett juttatva a munkahelyteremtést mérlegelő 
befektetőnek. 
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1. melléklet 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 
 
 

Döntés tárgya Döntés alapja Döntés 
 

Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének egyszeri 
jutalmazása 

202/KH/2009.(XII.21.) sz. határozattal módosított 
161/KH/2008.(VI.27.) sz. határozat 1.3.2 pontja 188/PGB/2011.(V.30.) 

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
egyszeri jutalmazása 

202/KH/2009.(XII.21.) sz. határozattal módosított 
161/KH/2008.(VI.27.) sz. határozat 1.3.2 pontja 191/PGB/2011.(V.30.) 

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett tekepálya műszaki berendezéseinek 
értékesítésére, illetve selejtezésére vonatkozó 
175/GFB/2010.(IX.17.) határozattal kapcsolatos 
döntés meghozatala 

1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bek. 200/PGB/2011.(V.30.) 

 


