
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Ózd, 2019. március 28. 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Készítette:   Képviselő-testületi Osztály 

 



92/2018. (VII.04.) határozat - üzemeltetési szerződés módosításáról 

A határozatban foglaltaknak megfelelően az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek az 

ÓZDINVEST Kft-től elvonásra, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átadásra került 

2018. szeptember 1. napjával, ennek megfelelően az üzemeltetési szerződés módosításra 

került. 

 

113/2018. (IX.27.) határozat - Ózd Város közigazgatási területén közterület 

elnevezéséről 

Az Aradi Vértanúk tere elnevezés az ingatlan-nyilvántartásban, címnyilvántartásban 

átvezetésre, közterületként átminősítésre, valamint az ingatlan-vagyon kataszterbe bevezetésre 

került. 

 

114/2018. (IX.27.) határozat - az Ózd, Katona József út 1/B. 1/2. sz. alatti önkormányzati 

tulajdonú bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosításáról 

A bérlővel a lakásbérleti szerződés 2019. február 27. napjával megkötésre került. 

 

115/2018. (IX.27.) határozat - az Ózd, Vasvár út 60. szám alatti helyiségigény 

elbírálásáról az Országgyűlés Hivatala részére 

Az Országgyűlés Hivatallal 2018. november 26. napjával a bérleti szerződés aláírásra került. 

 

119/2018. (IX.27.) határozat - az Ózd, József Attila úti volt életvédelmi létesítmény 

kezelő váltásával kapcsolatos döntés meghozataláról 

A helyiség a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az ÓZDINVEST Kft. részére 

átadásra került üzemeltetés céljából, ennek megfelelően az üzemeltetési szerződés módosítása 

is megtörtént.  

 

121/2018. (XI.15.) határozat - fafeldolgozó üzem Ózd városban történő létesítésével 

kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról 

A határozatot követően az önkormányzat a befektető által kért információkat megküldte. 

 

122/2018. (XI.15.) határozat – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

A közszolgáltatási szerződés módosítása a határozatban foglaltaknak megfelelően 2018. 

november 30-ig elkészült és aláírásra került.  

 

124/2018. (XI. 15.) határozat – a 2019. évi biztonságos működés finanszírozásához 

szükséges éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételéről 

A hitelkeretre vonatkozó szerződés határidőben aláírásra került, a hitelkeret 2019. január 2-től 

rendelkezésre áll.  

 

125/2018. (XI.15.) határozat – a települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  

A rendkívüli támogatási igényre a pályázat benyújtásra került, az 1.780.000 Ft támogatás 

folyósítása megtörtént. 

 

126/2018. (XI.15.) határozat - az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

A szerződés módosítása aláírásra került, a módosítások bevezetése megtörtént.  

 



127/2018. (XI.15.) határozat – szándéknyilatkozat megtételéről Ózd város közúti 

közlekedési struktúrájának átalakításához  

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően a szándéknyilatkozat aláírása megtörtént, az 

aláírt szándéknyilatkozat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére megküldésre került. 

 

128/2018. (XI.15.) határozat - Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról 

A Szabályzat megküldésre került az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére 

azzal a céllal, hogy helyezzék letétbe a cégiratok között.  

 

129/2018. (XI.15.) határozat – a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról  

A Képviselő-testület döntéséről szóló határozat határidőre megküldésre került a Társulás 

feladatait ellátó Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal részére. 

 

131/2018. (XI.15.) határozat - a Hódoscsépányi Sport Egyesület által benyújtott 

pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról 

A döntés és a nyilatkozat a Hódoscsépányi Sport Egyesület részére továbbításra került.  

 

136/2018. (XII.13.) határozat – Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási 

megállapodása módosításának jóváhagyásáról 

A döntésnek megfelelően az okiratok aláírásra kerültek. 

 

137/2018. (XII.13.) határozat - a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023.) 

elfogadásáról 

A határozatnak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program a város honlapján és a Városi 

Könyvtárban elérhetővé vált. 

 

138/2018. (XII.13.) határozat – a Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló 

Együttműködésből történő kilépésről 

A kilépésről a Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés Elnökének értesítése 

megtörtént.  

 

139/2018. (XII.13.) határozat - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. által 

benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról 

A tulajdonosi hozzájárulás továbbításra került az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit 

Kft. részére 

 

140/2018. (XII.13.) határozat – civil szervezet névhasználatához történő hozzájárulás 

A hozzájárulásról az Ózdi Úszó Klub értesítése megtörtént.  

 

141/2018. (XII.13.) határozat - az ózdi belterületi 17445/2; 17445/3 hrsz.-ú természetben 

Ózd-Szentsimon térségében lévő ingatlanok térítésmentes átvételéről 

A 17445 hrsz-ú beépítetlen ingatlan, mely az Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére 

tulajdonában állt, megosztásra került. Az ingatlanból az Alapítvány a 17445/2 és a 17445/3 

hrsz-ú területrészeket ajándékként átadta Ózd Város Önkormányzatának, melyek kezelésbe 

adása az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére folyamatban van. A 17445/2 hrsz-ú, 600 

m2-es alapterületű ingatlanon került elhelyezésre egy szennyvíz átemelő, mely a városban 

zajló szennyvíz beruházáshoz kapcsolódik. 

 



145/2018. (XII.13.) határozat – fellebbezés elbírálásáról 

A döntést követően az ügyfél kiértesítése megtörtént. 

 

1/2019. (I.24.) határozat – a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 

A pályázat határidőre benyújtásra került, a megítélt 35.037.900 Ft támogatásról a támogató 

okirat megküldésre került, a támogatás összegének folyósítása 2019. március 5-én megtörtént. 

 

2/2019. (I.31.) határozat – a családok és gyermekek átmeneti otthona újbóli 

működtetésével kapcsolatos további intézkedésekre 

2019. február 26-án egyeztető megbeszélésre került sor a Magyar Református 

Szeretetszolgálat helyi képviselőjével és ügyvezető igazgatójával. A Szeretetszolgálat 

képviselői tájékoztatást adtak a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti 

Otthona megvalósításának jelenlegi fázisáról. A Szeretetszolgálat a megfelelő ingatlan 

kiválasztásának fázisában tart, továbbá keresik a támogatási lehetőségeket a kiválasztásra 

kerülő ingatlan átalakítási és felújítási munkálatainak megvalósulása tekintetében. 

Megállapodás megkötésének előkészítését kezdeményezték, amely Ózd Város 

Önkormányzata és a Magyar Református Szeretetszolgálat között kerülnek megkötésre a 

feladatellátás megvalósulása érdekében.  

 

3/2019. (I.31.) határozat - az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 

Az ügyvezetővel a munkaszerződés megkötésre került.  

 

9/2019. (II.14.) határozat - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

A pályázat határidőn belül benyújtásra került. 

 

11/2019. (II.14.) határozat - Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezéséről 

A Kohász tér elnevezés az ingatlan-nyilvántartásban és a címnyilvántartásban átvezetésre 

került. 


