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208/2015. (VII.23.) a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó 

ajánlat elbírálásáról szóló határozat: A Képviselő-testület a fenti határozatával a JCDecaux 

Hungary Zrt. autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlatát támogatta. 

Időközben a JCDecaux Hungary Zrt. az ajánlatát visszavonta, így a szerződés megkötésére nem 

került sor. Szerződés hiányában a JCDecaux Hungary Zrt. az önkormányzati tulajdonú 

közterületeken elhelyezett óriásplakátai és Citylight felületei után a 16/2015 (X.30.) 

önkormányzati rendelet alapján közterületi-használati díjat fizet, melynek összege 2016. január 

1-jétől 940.800,- Ft/év. (A közterületekről a közelmúltban több reklámfelületet is elbontottak, 

a magántulajdonú ingatlanokon elhelyezett óriásplakátok pedig a jövőben is a jelenlegi 

helyükön maradnak.) 

 

277/2015. (XI.15.) a Városi Stadion területén lévő ,,Atomium” szobor áthelyezéséről szóló 

határozat: Az Atomium szobor 2016. április 14-én kihelyezésre került a Piac út – Városháza 

körforgalom területére. 

 

1/2016. (I.14.)  a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján pályázat benyújtásáról a 

Sportcsarnok küzdőtér burkolatának felújítása céljából határozat: A pályázat határidőre 

benyújtásra került, azt támogatásra érdemesnek ítélték. Jelenleg folyamatban van az 

Együttműködési Megállapodás előkészítése. 

 

11/2016. (I.28.) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jellegű szennyvízberuházás 

projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzá tartozó kiegészítő eszközök 

üzemeltetésbe adásáról szóló határozat: Az ÉRV Zrt-vel az üzemeltetési szerződés a 

gépjárművel kapcsolatban megkötésre került.  

 

13/2016. (I.28.) az ÓZDINVEST Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról, valamint 14/2016. 

(I.28.) az ÓZDINVEST Kft. részére működési támogatás biztosításáról szóló határozat: 

A határozatban foglaltaknak megfelelően az ÓZDINVEST Kft. részére a tagi kölcsön, valamint 

a működési támogatás átutalásra került. 

 

15/2016. (I.28.) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek ÓZDINVEST Kft. 

részére történő üzemeltetésbe adásáról szóló határozat: A határozatban foglaltaknak 

megfelelően a vagyonelemek üzemeltetésbe adása határidőre megtörtént.  

 

16/2016. (I.28.) az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Brassói úti garázstelepen található, 

8639/12/A/18 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálásáról szóló határozat: A 

határozatban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződés Szőke Zoltánnal megkötésre 

került, tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.  

 

17/2016. (I.28.) az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsályfő telep 25/1. szám alatti 

ingatlan értékesítéséről szóló határozat: Az adásvételi szerződés megkötésre került, a vevő 

az ingatlan vételárát megfizette az Önkormányzat részére.  

 

18/2016. (I.28.) az önkormányzati tulajdonú, ózdi belterületi 4880 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítéséről szóló határozat: Az adásvételi szerződés megkötésre került, a vevő az ingatlan 

vételárát megfizette az Önkormányzat részére.  

 

22/2016. (I.28.) Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására 

létrehozandó Eseti Bizottság kijelölésére szóló határozat: A tájékoztató az Európai Unió 
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Hivatalos Lapjában közzétételre került. Az Eseti Bizottság több alkalommal ülést tartott, a 

pályázati kiírás előkészítése folyamatban van.  

 
27/2016. (I.28.) napenergia hasznosító berendezés jótállási igényének érvényesítésével 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló határozat: A per folyamatban van, az első tárgyalás 

2016. április 6-án volt. További tanu-és okirati bizonyítás miatt a tárgyalást a bíró elhalasztotta. 

 

28/2016. (II.17.) az Ózd Város Strandfürdő tervezett fejlesztésére vonatkozó beruházással 

kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozat: A Képviselő-testület döntött a 

beruházás megvalósításáról. A tervező kiválasztása megtörtént, a tervezési szerződés 

megkötésre került.  

 

29/2016. (II.17.) az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő vagyonelemekkel 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló határozat: A határozatban foglaltaknak 

megfelelően az adásvételi szerződés megkötésre került, az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 

megvásárolt eszközök térítésmentes üzemeltetésbe átadása megtörtént az Ózdi Sport- és 

Élményközpont Nonprofit Kft. részére.  

 

30/2016. (II.17.) Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend 

szerint személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására 

létrehozott Eseti Bizottság tagjának visszahívásáról, valamint a 31/2016. (II.17.) Ózd 

város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerint 

személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozott 

Eseti Bizottság új tagjának megválasztásáról szóló határozat: Az Eseti Bizottságban a 

személycsere megtörtént. 

 

34/2016. (II.25.) az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének 

elfogadásáról szóló határozat: Az üzleti terv elfogadásra került, annak végrehajtása 

folyamatos.  

 
41/2016. (II.25.) az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda alapító okiratának 

módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozat: A MÁK által küldött 

hiánypótlási végzések felülvizsgálata folyamatban van. Az alapító és módosító okiratok újbóli 

benyújtása 2016. április 28-i Képviselő-testületi ülésen esedékes.  

  
43/2016. (II.25.) az Ózd, Csépány-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához 

szükséges ingatlanok megvásárlásáról szóló határozat: Az adásvételi szerződés aláírásra 

került, az ingatlan-nyilvántartási eljárás a tulajdonjog bejegyzése iránt folyamatban van.  

 

44/2016. (II.25.) az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Csépány út térségében található, 

18996/1 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálásáról szóló határozat: A 

határozat végrehajtása nem történt meg, a vevő a határozatban szereplő vételáron nem vásárolta 

meg az ingatlant. 

 

45/2016. (II.25.) az önkormányzati tulajdonú, ózdi belterületi 2143 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítéséről szóló határozat: A határozat alapján az adásvételi szerződés megkötésre 

került.  
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46/2016. (II.25.) az Ózd, Somsály út 1. sz. alatti, 18717/2 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 

átvételéről szóló határozat: Az ajándékozási szerződés az ügyféllel megkötésre került. Az 

ingatlan lebontásáról a Startprogram Iroda gondoskodott.  

 

47/2016. (II.25.) az Ózd, Vasvár út 19. 1/3. szám alatti, ózdi belterületi 7365/6/A/2 hrsz.-ú 

ingatlan és vagyonelemek kezelésbe adásáról szóló határozat: Az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 7365/5/A/2 hrsz-ú, Ózd, Vasvár út 19. 1/3. szám alatti helyiség 2016. március 

1. napjától határozatlan időre az Ózdi Művelődési Intézmények ingyenes használatába került. 

A határozat 1. mellékletében felsorolt számítástechnikai és egyéb vagyonelemek szintén 

átadásra kerültek az ÓMI részére.  

 

51/2016. (III.10.) az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetéséről, 

valamint az 52/2016. (III.10.) az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ÓZDINVEST 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft-be történő beolvadásával 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló határozat: A beolvadó, jogutód társaságok 

tervezett és végleges vagyonmérlegének, vagyonleltárának záradékolására a független 

könyvvizsgálóval a megbízási szerződés aláírásra került.  

 

53/2016. (III.10.) az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. irodaházának tulajdonjogát érintő 

10/KH/1994. (I.25.) határozattal kapcsolatos döntés meghozataláról szóló határozat: A 

tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelem a BAZ Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályára benyújtásra került.  

 

57/2016. (III.30.) támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „A 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című 

felhívásra határozat: A Képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról, de időközben 

módosult a pályázati felhívás, melynek benyújtási határidejét meghosszabbították 2016. április 

29-ig. Ezt a lehetőséget kihasználva a pályázat további előkészítése jelenleg is folyamatban van, 

az új határidőig benyújtásra kerül.  

 

58/2016. (III.30.) támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-3.1.1-15 kódszámú, 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra határozat: A pályázat 

határidőre benyújtásra került.  

 

59/2016. (III.30.) az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére 

vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szóló határozat: A pályázati kiírás a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztésre került, illetve a „Lényeg” című hetilapban megjelent.  

 

60/2016. (III.30.) az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás 

betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szóló határozat: A pályázati kiírás a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztésre került, illetve a „Lényeg” című 

hetilapban megjelent.  

 

61/2016. (III.30.) az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának visszahívásáról szóló határozat: Az új felügyelő bizottsági tag visszahívása 

megtörtént. A változás közzétételre került. 

 

62/2016. (III.30.) az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának megválasztásáról szóló határozat: Az új felügyelő bizottsági tag megválasztása 

megtörtént. A változás közzétételre került.  
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63/2016. (III.30.) az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának 

megválasztásáról, 64/2016. (III.30.) az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottsági tagjának megválasztásáról, valamint a 65/2016. (III.30.) az Ózdi 

Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló 

határozat: A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai az alakuló ülést megtartották. A 

változások közzététele megtörtént.  

 

68/2016. (III.30.) a komposztáló telepen lévő egyes vagyonelemek, valamint a KDE-266 

frsz-ú gépjármű kezelésbe adásáról szóló határozat: A 063/9 hrsz-ú komposztáló telepen 

létrehozott vagyonelemek, illetve a KDE-266 forgalmi rendszámú gépjármű átadásra került az 

Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére. 

 

69/2016. (III.30.) vagyonelemek ÓZDINVEST Kft. részére történő üzemeltetésbe adásáról 

szóló határozat: A határozat mellékletében felsorolt vagyonelemek az ÓZDINVEST Kft. 

üzemeltetésébe átadásra kerültek. 

 

 
 


