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172/KH/2009. (XI. 24.) számú, - 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv és stratégiai
terv – tárgyú határozatnak megfelelően a 2010. évi belső ellenőrzési munkatervben
foglaltak teljes mértékben teljesültek. A stratégiai terv megvalósulása folyamatban
van.
6/KH/2010.(II.04.) számú – A Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat
elbírálása tárgyú – határozat alapján a pályázat kiírása megtörtént, azonban az
önkormányzat elképzelésének megfelelő készpénzfizetést ajánló érvényes ajánlat nem
érkezett. Így a Képviselő-testület fenti határozatával a pályázatot eredménytelennek
nyilvánította.
7/KH/2010.(II.4.) számú, valamint a 110/KH/2010.(VI.24.) számú – Az ózdi belterületi
11513/6. hrsz-ú, Sárli telepi beépítetlen terület nyilvános pályázat útján történő
értékesítése tárgyú – határozatban foglaltakra ajánlat nem érkezett. A Képviselő-testület a
162/KH/2010.(IX.23.) számú határozattal a nyilvános pályázatot eredménytelennek
nyilvánította.
8/KH/2010.(II.04.) számú – Az LHH program keretében az Ózd, Sajóvárkony-Tábla
településrészek térségben fejlesztendő iparterületre pályázat benyújtása tárgyú – határozat
alapján a „Zöldmezős iparterület kialakítása Ózdon” című pályázat határidőre (2010.
március 1.) benyújtásra került. A pályázat nyert, de Ózd városa elállt a nyertes pályázat
támogatási szerződés aláírásától.
9/KH/2010.(II.04.) számú – A 210/KH/2009.(XII.21.) számú határozat módosítása
tárgyú – határozat: A Képviselő-testület az Ózd belterületi 9259/3 hrsz-ú Ózd,
Sajóvárkony-Tábla térségében elhelyezkedő beépítetlen terület értékesítése tárgyban a
210/KH/2009.(XII.21.) sz. határozatával döntött zártkörű pályázat lefolytatását előírva. A
9/KH/2010.(II.04.) sz. határozat a pályázat benyújtási határidejét hosszabbította meg
2010. április 15-ig.
10/KH/2010.(II.04.) számú – A 212/KH/2009.(XII.21.) számú határozat módosítása
tárgyú – határozat: A Képviselő-testület az Ózd belterületi 9259/4 hrsz-ú Ózd,
Sajóvárkony-Tábla térségében elhelyezkedő beépítetlen terület értékesítése tárgyban a
212/KH/2009.(XII.21.) sz. határozatával döntött zártkörű pályázat lefolytatását előírva. A
10/KH/2010.(II.04.) sz. határozat a pályázat benyújtási határidejét hosszabbította meg
2010. április 15-ig
17/KH/2010.(II.25.) számú - 2010. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések
tárgyú – határozat 14. pontja szerint megfogalmazott beruházásokra és felújításokra
kiírásra kerülő pályázatok, valamint az intézmények energia megtakarítást eredményező
fejlesztései kerültek előtérbe helyezésre. A határozat 22. pontja alapján a használaton
kívüli ingatlanok, ingatlanrészek áttekintése folyamatosan történik. A határozat 23. pontja
szerint a nonprofit gazdasági szervezetek szervezeti és működési formája áttekintésre
került, a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény megalapításra került, az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. összevonása
folyamatban van. Az Ózdi Körkép című lap megjelenése változott, havi lap lett.
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26/KH/2010.(II.25.) számú – Az ózdi belterületi 9105/2 hrsz-ú, Dózsa György úti
beépítetlen terület zártkörű pályázat útján történő értékesítése tárgyú – határozat alapján a
pályázat kiírása megtörtént, azonban pályázat nem került benyújtásra. A Képviselőtestület 53/KH/2010.(IV.22.) sz. határozatával a pályázatot eredménytelennek
nyilvánította.
34/KH/2010.(III.25.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti
tervének elfogadása tárgyú – határozat szerint a Képviselő-testület az Ózdi
Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét 2010. évre 71.065 e Ft tervezett bevétellel és
-1.420 e Ft tervezett eredménnyel elfogadta.
35/KH/2010.(III.25.) számú – Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti
tervének elfogadása tárgyú – határozat szerint a Képviselő-testület az Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft. üzleti tervét 2010. évre 106.000 e Ft tervezett bevétellel és 0 Ft tervezett
eredménnyel elfogadta.
38/KH/2010.(III.25.) számú – Az Ózd, Vasvár út 56. sz. alatti ingatlan felújításával
kapcsolatos intézkedések megtétele tárgyú – határozat alapján az ÁNTSZ joga jelenleg
szerződéskötéssel folyamatban van. A nyilvántartás átvezetésére később kerül sor. A
Polgárvédelmi Kirendeltség használati jogára vonatkozóan jelenleg a nyilvántartás
átvezetése van folyamatban. Hasonló a helyzet a fenti ingatlanok használati jog
bejegyzésével kapcsolatban is, ezek az ügyek szintén folyamatban vannak.
51/KH/2010.(IV.22.) számú – A 210/KH/2009.(XII.21.) számú határozat módosítása
tárgyú – határozat: A Képviselő-testület az Ózd belterületi 9259/3 hrsz-ú Ózd,
Sajóvárkony-Tábla térségében elhelyezkedő beépítetlen terület értékesítése tárgyban a
210/KH/2009.(XII.21.) sz. határozatával döntött zártkörű pályázat lefolytatását előírva.
Az 51/KH/2010.(IV.22.) sz. határozat a pályázat benyújtási határidejét ismételten
meghosszabbította (ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázat elbírálásához kapcsolva).
52/KH/2010.(IV.22.) számú – A 212/KH/2009.(XII.21.) számú határozat módosítása
tárgyú – határozat: A Képviselő-testület az Ózd belterületi 9259/4 hrsz-ú Ózd,
Sajóvárkony-Tábla térségében elhelyezkedő beépítetlen terület értékesítése tárgyban a
212/KH/2009.(XII.21.) sz. határozatával döntött zártkörű pályázat lefolytatását előírva.
Az 52/KH/2010.(IV.22.) sz. határozat a pályázat benyújtási határidejét ismételten
meghosszabbította (ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázat elbírálásához kapcsolva).
58/KH/2010.(V.20.) számú és a 38/KH/2011.(II.17.) számú – A 2009. évi
pénzmaradvány által nem fedezett áthúzódó kiadások biztosításához szükséges előirányzat
módosítások tárgyú, valamint az ÓZDINVEST Kft. tulajdonát képező városi gázvezeték
hálózat értékesítésével kapcsolatos feladatok meghatározása tárgyú – határozat alapján a
gázvagyon értékesítésével kapcsolatos pályázati dokumentációt egy társaság vásárolta
meg, a beérkezési határidőig ajánlat nem került benyújtásra.
70/KH/2010.(V.20.) számú – Az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági
társaságok alapító okiratainak módosítása tárgyú – határozat alapján az Ózdi
Sportcentrum Nonprofit Kft. az Alapító Okiratot a Cégbírósághoz benyújtotta.
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71/KH/2010.(V.20.) számú - Az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
alapító okiratainak módosítása tárgyú – határozat alapján az Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. az Alapító Okiratot a Cégbírósághoz benyújtotta.

73/KH/2010. (V. 20.) számú, - A TÁMOP 3.1.408/2-2009-0181 pályázat Támogatási
szerződésének Ózd Város Önkormányzata által kezdeményezett felbontása – tárgyú
határozatában foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket az Oktatási, Művelődési és
Sport Osztály megtette, a pályázat lezárult.
81/KH/2010.(V.20.) számú – A nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok
védelme érdekében szükséges intézkedések eljárási szabályainak meghatározása tárgyú –
határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Ózd Város Önkormányzata a nehéz
helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes
törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVII. törvény alapján a települési
önkormányzatot megillető elővásárlási jogával – pénzügyi forrás hiányában – nem kívánt
élni. A határozat értelmében az önkormányzat ingatlan vételi kérelem esetén nem él
elővásárlási jogával.
83/KH/2010.(V.20.) számú – A Sajóvölgye Mg. Általános Szövetkezet V.a. tulajdonában
lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyú – határozat alapján az adásvételi
szerződés elkészítése folyamatban van.
92/KH/2010.(V.20.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának megválasztása tárgyú – határozat alapján a könyvvizsgáló
megválasztását követően az érintettel a szerződés megkötésre került.

98/KH/2010. (V. 20.) számú, - Ózd Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyása – tárgyú határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a 2010.
évi közbeszerzési tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta.
111/KH/2010.(VI.24.) számú – Az Ózd, Somsály út 13. sz. alatti ingatlan
telekalakításának jóváhagyása és a Somsály út 13., valamint 22. sz. alatti ingatlanok
nyilvános pályázat útján történő értékesítése tárgyú – határozat alapján az Ózd, Somsály
út 13. sz. alatti 18717/6 hrsz-ú és az Ózd, Somsály út 22. sz. alatti 18911 hrsz-ú az
ingatlanok értékesítésre nyilvános pályázat útján meg lettek hirdetve. Pályázati
felhívásunkra a pályázati dokumentációt egy érdeklődő vette meg. Vételi szándékát a
megadott határidőig nem erősítette meg.
136/KH/2010.(VII.27.) számú – A Parking Hungary Kft. által működtetett
önkormányzati fizető parkolók üzemeltetésével kapcsolatos döntés tárgyú – határozat
alapján a Képviselő-testület aránytalanul magasnak tartotta a Parking Hungary Kft. 100
%-os üzletrészének eladására vonatkozó 16,5 M Ft-os ajánlatát. A Képviselő-testület a
javaslatot nem fogadta el, a Polgármester folytatott további egyeztetéseket az eladást
illetően.
145/KH/2010.(VII.27.) számú – Az Ózd város ÉMOP-2009-3.1.2/D városrehabilitációs
támogató pályázattal kapcsolatos elvi döntés tárgyú – határozat alapján tárgyi elvi döntést
követően kidolgozásra, majd határidőre benyújtásra került (2010. november 30.) a „Béke
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telep és Újváros tér térségének megújítása” című ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0088 sz.
városrehabilitációs pályázat. A pályázat befogadásra került, jelenleg szakmai elbírálás
alatt áll.
152/KH/2010.(IX.23.) számú – A 2010. évi működési hiány finanszírozását biztosító
hitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra, valamint az ehhez
kapcsolódó tulajdonosi döntés tárgyú – határozat alapján az Ózd, Gyár út 2. szám alatti
ingatlan társasházzá alakítása megtörtént, az okiratokat a Földhivatalnak benyújtották, a
bejegyző határozatot várják.
153/KH/2010.(IX.23.) számú – A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, az
„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13)” tárgyában benyújtott pályázat támogatásának elfogadása tárgyú –
határozat alapján a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a határozatnak
megfelelően a végrehajtási megállapodás és a projekt megállapodás 2010. november 10-i
kezdési időponttal megkötésre került. A Projekt végrehajtása folyamatban van, jelenleg a
menedzsment kialakítása és a tervezői munka közbeszerzése történik.
154/KH/2010.(IX.23.) számú – Az ózdi belterületi 9259/3 hrsz-ú és 9250/4 hrsz-ú, Ózd
Sajóvárkony-Tábla térségben elhelyezkedő beépítetlen terület értékesítése tárgyú,
210/KH/2009.(XII.21.) és 212/KH/2009.(XII.21.) számú határozatok módosítása tárgyú –
határozat alapján a pályázatok benyújtási határidejét ismételten meghosszabbította. Az
ismételt beadási határidők meghosszabbítása után a befektetők - az Ózdi Ingatlanfejlesztő
Kft. és az Ózdi Csőgyártó Kft. – jelezték, hogy elállnak az ingatlanok megvétele iránti
szándékuktól.
158/KH/2010.(IX.23.) számú – Pályázat benyújtása az LHH program keretében ÉMOP2009-3.1.2/D pályázat kiírás városrehabilitációt támogató felhívásra tárgyú – határozat
alapján a döntést követően kidolgozásra, majd határidőre benyújtásra került (2010.
november 30.) a „Béke telep és Újváros tér térségének megújítása” című ÉMOP-3.1.2/D09-2010-0088 sz. városrehabilitációs pályázat. A pályázat befogadásra került, jelenleg
szakmai elbírálás alatt áll.
159/KH/2010.(IX.23.) számú – Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
módosítása tárgyú – határozat alapján az IVS módosításra került. A pályázat az ÉMOP2009-3.1.2/D felhívásra megtörtént „Ózd Bolyok városrész rehabilitációja” címen. A
pályázat jelenleg szakmai elbírálás alatt áll, döntés előreláthatólag 2011. április hónapban
történik.
163/KH/2010.(IX.23.) számú – Az „LHH program keretében az Ózd Sajóvárkony-Tábla
településrészek térségében fejlesztendő iparterületre pályázat” támogatási szerződésének
elfogadása tárgyú – határozat alapján a pályázat révén Ózd városa 230 M Ft (50 %-os
mértékű) támogatást nyert zöldmezős iparterület kialakítása céljára. A pályázatkiíró
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. felhívásának
megfelelően a pályázatkiírónak megküldtük a Támogatási Szerződés megkötéséhez kért
dokumentumokat. A Képviselő-testület 28/KH/2011.(II.17.) sz. határozatával elállt a
támogatási szerződés megkötésétől.

5
189/KH/2010.(XI.04.) számú – Az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és
Szolgáltató Nonprofit Kft. által benyújtandó KEOP-2009-4.4.0 pályázat támogatásával
kapcsolatos döntés meghozatala tárgyú – határozat alapján az Almási Balogh Pál Kórház
Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. a pályázatot benyújtotta, az elbírálás még nem
történt meg.

225/KH/2010. (XII. 14.) számú, - Alapítványi támogatások jóváhagyása – tárgyú
határozatban jóváhagyott alapítványi támogatásokra vonatkozóan a támogatási
megállapodások megkötésre, a támogatások átutalásra kerültek.
226/KH/2010. (XII. 14.) számú, - Közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges önerő
biztosítása – tárgyú határozat szerint Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2010. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete módosításában a
társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzataiból 2.500 E FT
átcsoportosításra került a 2011. évi január havi közhasznú foglalkoztatás önerejének
biztosítása érdekében.
227/KH/2010. (XII. 14.) számú,- Pályázat kiírása lakásfenntartási támogatás
keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében – tárgyú határozat értelmében a
pályázati felhívás a helyi írott és elektronikus sajtóban, valamint Ózd Város honlapján
2010. december 17. napján közzétételre került.
237/KH/2010.(XII.14.) számú – Az Ózd, Árpád vezér út 20/C. sz. alatti, társasházi
8359/A/20 hrsz-ú „üzlethelyiség” funkciójú albetét megosztása tárgyú – határozat alapján
a Földhivatal 31427/2011. sz. határozatával a társasház alapítás módosítása megtörtént.
238/KH/2010.(XII.14.) számú – Az Ózd, Velence telep 25/3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú bérlakás bérbeadása tárgyú – határozat szerint a bérlő az óvadékot folyamatosan
fizeti, szerződéskötésre az utolsó részlet megfizetése után kerül sor.
239/KH/2010.(XII.14.) számú – Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve
tulajdonába kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők
kiválasztása tárgyú – határozatban a Képviselő-testülete úgy rendelkezett, hogy egy előre
meghatározott szempontrendszer alapján nyilvános pályázat útján kell kiválasztani azokat
az értékbecslőket, akiknek rendelkezésre állását azután határozott idejű, 2013. december
31-ig szóló keretszerződéssel kell biztosítani.
A polgármester által kijelölt 5 fős Eseti Bizottság 2011. február 2-án tartott ülésén úgy
döntött, hogy a 239/KH/2010. (XII.14.) sz. határozat alapján kiírt nyilvános pályázat
indokolás nélküli visszavonását és újabb pályázat kiírását javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra. A Képviselő-testület a kiírt nyilvános pályázatot a 2011. II. 17-i
ülésén visszavonta azzal, hogy meghívásos pályázati eljárás lefolytatásra kerüljön sor, a
korábban kiírt nyilvános pályázatra ajánlatot adó pályázók meghívásával.

245/KH/2010. (XII. 14.) számú, - Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosítása – tárgyú határozatban foglaltak alapján a módosított
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi Igazgatósága
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törzskönyvi nyilvántartásában átvezette, erről 2011. január 14-én értesítette Ózd Város
Önkormányzatát.
246/KH/2010. (XII. 14.) számú, - A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
Alapító Okiratának módosítása – tárgyú határozatban foglaltak alapján a módosított
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi Igazgatósága
törzskönyvi nyilvántartásában átvezette, erről 2011. január 14-én értesítette Ózd Város
Önkormányzatát.
249/KH/2010.(XII.21.) számú – Az Ózdi Csőgyártó Kft. 2010. december 21-i taggyűlési
napirendjeivel kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítása tárgyú – határozat szerint
az Ózdi Csőgyártó Kft. FB tagját a határozatnak megfelelően visszahívták és az új FB
tagot megválasztották. Az Önkormányzat nem szavazta meg sem az üzletrészek
felosztását, sem a kívülálló személynek történő értékesítést és a pályázat benyújtását sem.
250/KH/2010.(XII.21.) számú – Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány
Kuratóriumának további működésével kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú –
határozat alapján a kuratórium tagjait megválasztották. A módosítás Alapító Okiratban
történő átvezetése folyamatban van.
252/KH/2010.(XII.21.) számú – A KEOP-7.1.2.0-2007-0034. sz. „Szennyvízelvezetés és
tisztítás fejlesztése Ózd Városban és Farkaslyuk községben” c. projekt közbeszerzési
pályázataival kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítása tárgyú – határozat szerint a
Képviselő-testület döntést hozott, hogy a 2. fordulós pályázat pozitív támogatási döntését
követően a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési dokumentumok átdolgozását
kívánja végrehajtani a piaci verseny kiszélesítése érdekében. A határozat a KvVMFI
részére megküldésre került. 2011. február végén az önkormányzatot értesítették az 1.
forduló sikeres lezárásáról.

3/KH/2011. (I. 20.) számú, -Lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő
segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálása – tárgyú határozat
alapján a lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása
érdekében a Mackó Tüzép, a Domaép Kft. és a Vitelló Kft. törvényes képviselőivel a
megállapodások határidőre elkészültek és 2011. január 31. napjával aláírásra kerültek.
5/KH/2011. (I. 20.) számú, - Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ
Felügyelő Tanácsának további működésével kapcsolatos döntések meghozatala –
tárgyú határozat megküldésre került az ÉRÁK igazgatójának.
6/KH/2011.(I.20.) számú – A Szentsimonért Egyesület működéséhez szükséges ingatlan
használata tárgyú – határozat alapján a Képviselő-testület hozzájárulását adta a
Szentsimonért Egyesület (3625 Ózd, Barátság út 6.) ingatlanon történő székhely
bejegyzéséhez. Az ingatlan kezelőjének a határozat megküldésre került a bérleti szerződés
megkötéséhez.
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7/KH/2011.(I.20.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyása tárgyú – határozat szerint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét
megállapította, amelyet a Képviselő-testület a 2006. évi IV. törvény alapján hagyott jóvá.
8/KH/2011.(I.20.) számú – Az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének
jóváhagyása tárgyú – határozat szerint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét megállapította,
amelyet a Képviselő-testület a 2006. évi IV. törvény alapján hagyott jóvá.
9/KH/2011.(I.20.) számú – Az Ózdi VÍZMŰ Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének
jóváhagyása tárgyú – határozat szerint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét megállapította,
amelyet a Képviselő-testület a 2006. évi IV. törvény alapján hagyott jóvá.
10/KH/2011.(I.20.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása tárgyú – határozat szerint a Felügyelő Bizottság
Ügyrendjét megállapította, amelyet a Képviselő-testület a 2006. évi IV. törvény alapján
hagyott jóvá.
11/KH/2011.(I.20.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft. átalakításáról szóló koncepció és ütemterv meghatározására vonatkozó
236/KH/2010.(XII.14.) sz. határozat módosítása tárgyú – határozat alapján az
átalakulással kapcsolatos első döntést a Képviselő-testület 2011. februári ülésén
meghozták.
12/KH/2011.(I.20.) számú és 13/KH/2011.(I.20.) számú – Az Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft. ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadásával kapcsolatos döntés
meghozatala tárgyú – határozatok szerint az átalakulással kapcsolatos vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek elkészültek, a Képviselő-testület a 2011. márciusi
ülésén elfogadta azokat. A megbízott független könyvvizsgálóval a megbízási szerződést
a megkötötték, a könyvvizsgáló az abban foglaltakat teljesítette, a vagyonmérlegtervezeteket záradékkal ellátta
14/KH/2011.(I.20.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. szervezetének és Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása tárgyú – határozat alapján az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft. a módosítást Szervezeti és Működési Szabályzatában átvezette.
15/KH/2011.(I.20.) számú – Az Ózd, Árpád vezér út 20/E. 2/1. szám alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadási határidejének meghosszabbítása tárgyú –
határozat alapján Gáspár Péter és neje részére az Árpád vezér út 20/E. 2/1. szám alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadásához a Képviselő-testület hozzájárul, ha az
érintettek rendezik lakbértartozásukat, továbbá a lakáshoz kapcsolódó közüzemi
tartozásmentességet és a lakásbiztosítás meglétét igazolják. A határozat az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft. részére megküldésre került további ügyintézés céljából. Az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a lakásbérleti szerződés megkötésére sem annak
lejáratakor, sem később nem kerülhetett sor nevezettek lakbér- és közüzemi-díj tartozása
miatt.
16/KH/2011.(I.20.) számú – Az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. január 18-i
taggyűlésével kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítása tárgyú – határozat alapján
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az Önkormányzat nem szavazta meg az ÓHG Kft. részére a tagi kölcsön nyújtását. A 2-4.
napirendi pontokról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság februári ülésére tájékoztató
készült.
18/KH/2011.(I.20.) számú – A Parking Hungary Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés
megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyú – határozat alapján a Képviselőtestület a Parking Hungary Kft-vel kötött városi fizetőparkolók kizárólagos üzemeltetésére
vonatkozó, határozott idejű szerződést 2011. február 1. napjával a 248/KH/2010.(XII.21.)
számú határozatban rögzített rendkívüli felmondási okokra történő hivatkozással
felmondta.
19/KH/2011.(I.20.) számú – A Hajdúszoboszló, Tölgyfa u. 5. sz. alatti 2667/28 hrsz-ú
beépítetlen terület értékesítése tárgyú – határozat alapján az adásvételi szerződés
megkötésre került, a birtokba adás 2011. március 31-én megtörtént.

20/KH/2011. (I. 20.) számú,- Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
Szakképző Iskolája megyeri fenntartásba adására vonatkozó szándéknyilatkozat –
tárgyú határozat 2011. január 21-én postázásra került a B-A-Z Megyei Önkormányzat
felé.
21/KH/2011. (I. 20.) számú, - A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
megyei fenntartásba adására vonatkozó szándéknyilatkozat – tárgyú határozat2011.
január 21-én postázásra került a B-A-Z Megyei Önkormányzat felé.
22/KH/2011. (I. 20.) számú, - A társadalmi sportegyesületek 2011. évi első
negyedéves működési támogatása –tárgyú határozatban foglaltak alapján az érintett
négy egyesület számára a megállapodások határidőre elkészültek.
23/KH/2011 (I. 20.) számú, - „Ózd Legjobb Sportolója” díjátadó ünnepség
támogatására – tárgyú határozat szerint a meghatározott összeg a célnak megfelelően
díjazásra és vendéglátásra lett felhasználva. A díjátadó ünnepség 2011. február 4—én
került megrendezésre.
26/KH/2011.(II.17.) számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú – határozat alapján
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt 2011. március 9-én a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyezték. A lakásgazdálkodás 2011. április 30-án kerül az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től elvonásra. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény között kötendő konzorciális megállapodás a
Képviselő-testület 2011. áprilisi ülésén kerül jóváhagyásra.
27/KH/2011.(II.17.) számú – Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapítása
tárgyú – határozat alapján a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt 2011.
március 9-én a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezték. A műszaki vezető – a pályázat
elbírálásáig határozott időre - és a gazdasági vezető – 5 év határozott időre - kinevezésre
került. Az intézményvezetői és a műszaki vezetői munkakörökre a pályázat kiírása
megtörtént.
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28/KH/2011.(II.17.) számú – „Zöldmezős iparterület kialakítása Ózdon” című ÉMOP2009-1.1.1/G kódszámú nyertes pályázatban a támogatási szerződéskötéstől történő elállás
tárgyú – határozatban foglaltak alapján a képviselő-testületi határozatról értesítést kapott a
pályázatkiíró NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A
pályázatkiíró válaszlevelében tudomásul vette a Képviselő-testület döntését.
30/KH/2011.(II.17.) számú – Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve
tulajdonába kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők
kiválasztására kiírt nyilvános pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala tárgyú – Ózd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú határozatával a 239/KH/2010.
(XII.14.) határozat alapján kiírt nyilvános pályázatot visszavonta. A PH.
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály a pályázókat írásban értesítette a
döntésről, illetve intézkedett a PH. Pénzügyi Osztály felé a pályázati dokumentáció
vételárát visszafizetésére.
31/KH/2011.(II.17.) számú – Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve
tulajdonába kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők
kiválasztására, meghívásos pályázati eljárás lefolytatása tárgyú – határozatában Ózd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot írt ki a korában kiírt
nyilvános pályázatra ajánlatot adó nyolc pályázó meghívásával. A pályázat benyújtási
határideje 2011. március 1. 10,00 óra volt. A meghívottak közül heten nyújtottak be
pályázatot, melyek borítékbontására szintén 2011. március 1-jén került sor az 5 fős Eseti
Bizottság előtt.

39/KH/2011. (II. 17.) számú, - Ózd Város Önkormányzata „Lehel Vezér úti orvosi
rendelő felújítása kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés – tárgyú határozatban foglaltak alapján az eredményhirdetés
megtörtént, valamint az eljárás eredményeként a nyertessel a szerződés megkötése
megtörtént.
40/KH/2011. (II. 17.) számú, - Ózd Város Önkormányzata „Tétény Vezér Úti Óvoda
felújítása kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés – tárgyú határozatban foglaltak alapján az eredményhirdetés megtörtént,
valamint az eljárás eredményeként a nyertessel a szerződés megkötése megtörtént.
41/KH/2011. (II. 17.) számú, - Ózd
rendszerek rekonstrukciója engedélyes
eljárásban az eljárást lezáró döntés –
eredményhirdetés megtörtént, valamint
szerződés megkötése megtörtént.

Város Önkormányzata „Helyi vízvédelmi
tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési
tárgyú határozatban foglaltak alapján az
az eljárás eredményeként a nyertessel a

44/KH/2011.(II.17.) számú – Az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti önkormányzati
tulajdonú bérlakás bérbeadása tárgyú – határozat alapján a szerződést a bérlő és az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. megkötötte.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein átruházott hatáskörben hozott döntések:

Döntés tárgya
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által üzemeltetett
önkormányzati tulajdonú eszközök értékesítése, illetve
selejtezése
A
40/2003.(III.27.)
Kormányrendelet
alapján
kárenyhítésre került, Kiss Pál 1/2 tulajdoni hányadát
képező, Ózd, Várkonyi út 7. sz. alatti, 4635/50 hrsz-ú
martinsalakos ingatlan tulajdonosi felajánlásának
elbírálása
A
40/2003.(III.27.)
Kormányrendelet
alapján
kárenyhítésre került, Kiss Pálné sz. Stefancsik
Zsuzsanna 1/2 tulajdoni hányadát képező, Ózd,
Várkonyi út 7. sz. alatti, 4635/50 hrsz-ú martinsalakos
ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálása
Az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének egyszeri
jutalmazása
Az Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetőjének egyszeri
jutalmazása
Az
Ózdi
Kommunikációs
Nonprofit
Kft.
ügyvezetőjének,
főszerkesztőjének
egyszeri
jutalmazása
Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
egyszeri jutalmazása

Döntés alapja
1/2009.(II.27.) sz. rendelet 7. § (3) bek.,
valamint a 7. melléklet Harmadik fejezet 14.
pont

Döntés
59/PGB/2010.(XII.09.)

14/2010.(X.14.) sz. rendelet 16. § a.) pont
53/KH/2008.(III.21.) sz. határozat 1. pont

60/PGB/2010.(XII.09.)

14/2010.(X.14.) sz. rendelet 16. § a.) pont
53/KH/2008.(III.21.) sz. határozat 1. pont

61/PGB/2010.(XII.09.)

202/KH/209.(XII.21.) sz. határozattal
módosított 161/KH/2008.(VI.27.) sz. határozat
1.3.2 pont
202/KH/209.(XII.21.) sz. határozattal
módosított 161/KH/2008.(VI.27.) sz. határozat
1.3.2 pont
202/KH/209.(XII.21.) sz. határozattal
módosított 161/KH/2008.(VI.27.) sz. határozat
1.3.2 pont
202/KH/209.(XII.21.) sz. határozattal
módosított 161/KH/2008.(VI.27.) sz. határozat
1.3.2 pont

62/PGB/2010.(XII.09.)

63/PGB/2010.(XII.09.)

64/PGB/2010.(XII.09.)

65/PGB/2010.(XII.09.)
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