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32/2017. (III.23.) határozat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi 
közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladataink 2016. évi 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
A pótlólagos ellentételezés a határozatnak megfelelően megfizetésre került.  
 
40/2017. (III.23.) határozat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójáról, mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról: 
A beszámoló a Céginformációs Szolgálathoz határidőre benyújtásra került.  
 
41/2017. (III.23.) határozat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról: 
A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala határidőre megtörtént.  
 
43/2017. (III.23.) határozat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról: 
A változás bejelentése a Cégbíróság felé megtörtént.  
 
47/2017. (III.23.) határozat a Konzorciumi Együttműködési Megállapodások megkötéséhez 
történő hozzájárulásról, illetve a 
107/2017. (IX.7.) határozat a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és Támogatási 
Szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról: 
A faapríték tüzelésű fűtőmű vonatkozásában a támogatást az Ózdi Távhő Kft. megnyerte, a 
konzorciumi megállapodás megkötéséhez a Képviselő-testület hozzájárult.  
 
48/2017. (III.23.) határozat városi újság megjelentetéséről: 
A városi újság a határozatban foglaltaknak megfelelően az előírt gyakorisággal folyamatosan 
megjelenik.  
 
52/2017. (III.23) határozat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelem 
kezelésbe adásáról: 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a gépjármű az Ózdi Városüzemeltető Intézménynek 
átadásra került.  
 
56/2017. (IV. 20.) határozat a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtásáról: 
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére a pályázat benyújtásra 
került. A pályázat eredményeként az önkormányzat 10.841 EFt támogatásban részesült. 
 
59/2017. (IV.20.) határozat Ózd Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási 
szerződés módosításáról: 
A menetrend változás a határozatban foglaltaknak megfelelően bevezetésre került.  
 
70/2017. (IV.20.) határozat Ideiglenes Bizottság kijelöléséről: 
Az önkormányzati projektmenedzser beszámolt a Bizottságnak a projekt jelenlegi állásáról, 
miszerint a Kormány 2017. november 7-én döntött a többletforrás támogatásáról. Ennek 
kihirdetése a Magyar Közlönyben megtörtént. 
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71/2017. (IV.20.) határozat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és 
eredmény-kimutatás jóváhagyásáról: 
A beszámoló a Céginformációs Szolgálathoz határidőre benyújtásra került.  
 
72/2017. (IV.20.) határozat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017-2018. évi 
gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról: 
Az ügyvezető a gázbeszerzési szerződés megkötéséről 2017. októberi ülésen tájékoztatta a 
Képviselő-testületet. 
 
80/2017. (V. 18.) határozat a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról: 
A rendkívüli szociális támogatásra és a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
kialakításának részbeni megtérítésére vonatkozó pályázatok benyújtásra kerültek. A helyi 
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos pályázatra az önkormányzat nem nyert 
támogatást. A rendkívüli szociális támogatás érdekében benyújtott pályázatra 19.729 E Ft 
támogatás került megítélésre. 
 
84/2017. (V. 18.) határozat az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról: 
A beszámoló a Céginformációs Szolgálathoz határidőre benyújtásra került.  
 
85/2017. (V. 18.) határozat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról: 
A beszámoló a Céginformációs Szolgálathoz határidőre benyújtásra került.  
 
86/2017. (V. 18.) határozat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyásáról: 
A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala határidőre megtörtént.  
 
87/2017. (V. 18.) határozat az ÓZDINVEST Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyásáról: 
A beszámoló a Céginformációs Szolgálathoz határidőre benyújtásra került.  
 
88/2017. (V. 18.) határozat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről: 
Az ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló okirat 
aláírásra került.  
 
91/2017. (VI.22.) határozat  a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálatáról: 
A határozat alapján a felülvizsgálattal kapcsolatos jelentéstétel megtörtént. 
  
92/2017. (VI.22.) határozat  az ÓZDINEST Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról: 
A megválasztott ügyvezetővel a munkaszerződés megkötésre került.  
 
96/2017. (VI.22.) határozat  a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal 
kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételéről: 
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A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat határidőre benyújtásra került. 
Az Önkormányzat 4.416 e Ft támogatásban részesült. 
 
98/2017. (VI. 22.) határozat intézkedési terv elfogadásáról az Állami Számvevőszék „Az 
önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Ózd” 
tárgyú jelentése alapján: Az intézkedési terv elfogadásra került.  
 
99/2017. (VI. 22.) határozat térfigyelő kamerák helyének kijelöléséről: 
A határozat pontjainak megfelelően a térfigyelő kamerák kihelyezésre kerültek. 
 
108/2017. (IX.7.) határozat köztéri illemhely kezelésbe adásáról: 
Az illemhely kezelésbe átadásra került az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére.  
 
110/2017. (IX.7.) határozat az ózdi belterületi 7365/5/A/2 hrsz.-ú ingatlan kezelő váltásáról: 
Az ingatlan a határozatnak megfelelően az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe került.  
 
111/2017. (IX.7.) határozat vagyonelemek üzemeltetésbe adásáról: 
A vagyonelemek az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe átadásra kerültek.  
 
113/2017. (IX. 28.) határozat a Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés módosításáról: 
A vagyonkezelési szerződés módosításra került. A vagyonelemek átadásra kerültek. 
 
114/2017. (IX. 28.) határozat a Miskolci Egyetemmel kötött Együttműködési megállapodás 
módosításáról: 
Mindkét fél részéről a módosított Együttműködési Megállapodás aláírásra került. 
 
116/2017. (IX.28.) határozat a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő 
csatlakozási szándék jóváhagyásáról: 
A határozatnak megfelelően a csatlakozási nyilatkozat aláírásra került. A nyilatkozatnak a 
Szövetség honlapjára történő feltöltésre csak a folyamatban lévő Fenntartható Települési 
Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadását követően kerülhet sor, várhatóan 
2018. március hónapban.  
 
117/2017. (IX.28.) határozat a Bükk-vidék Geoparkhoz történő csatlakozás támogatásáról: 
Ózd Város Önkormányzata csatlakozott a Bükk-vidék Geoparkhoz. 
 
122/2017. (IX.28.) határozat az Ózd, Uraj út 50. sz. alatti, ózdi belterületi 14323 hrsz.-ú ingatlan 
részleges hasznosításáról: 
Az ingatlan határozatban megjelölt helyiségei a Startprogram Iroda használatába átadásra 
kerültek. 
 
137/2017. (X. 26.) határozat a 2017. évi városrehabilitációs feladatokra rendelkezésre álló keret 
felhasználásáról: 
A pénzügyi fedezet a munkák elvégzésének megfelelően az ÓVI részére biztosításra került.  


