
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 2012. november 22. 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztő: Polgármester 

Készítette:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi 
Osztály



29/KH/2011.(II.17.) – Pályázat benyújtása KKK KÖZL-BIZT-2010. „Az országos közutak 
átkelési szakaszain a forgalom csillapítása” c. pályázati felhívás tárgyú – határozat: A 
benyújtott pályázat támogatást nyert, azonban a pályázati forrás felfüggesztése miatt eddig 
Támogatási Szerződés nem került aláírásra. 
 
252/KH/2011.(IX.15.) – Ózd-Alsó Vasútállomáson szintbeni vasúti gyalogos átkelőhelyek 
megvalósítása tárgyú – határozat: A beruházás I. üteme (General Electric felőli átkelőhely) 
határidőre megvalósult. A tervezett II. ütemet (Sajóvárkony felőli átkelőhely) pénzügyi 
fedezet hiányában ez évben nem sikerült megvalósítani. 
 
324/2011.(XII.22.) KH – Az „önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású 
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című – TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú – kistérségi 
pályázatban való önkormányzati részvétel tárgyú – határozat: A pályázat elbírálása jelenleg 
még mindig folyamatban van. 
 
1/2012.(I.26.) – A 220/2011.(VII.28.) határozat módosítása tárgyú – határozat alapján 
folyamatosan történik a közbeszerzési dokumentációk minőségbiztosítása. A 
minőségbiztosítás után lehet közzétenni az ajánlati felhívásokat. 
 
6/2012. (II. 16.) – A 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések – tárgyú 
határozat 13. pontja alapján a Polgármester hatáskörébe utalt, az előre nem látható feladatok 
fedezetére szolgáló tartalékkeretből az alábbi kötelezettségvállalásokra került sor: 
 
Bolyokért Alapítvány támogatására                   150.000 Ft 
Ajándékutalvány Bari Katalin részére                    42.176 Ft 
A.M.E.” Kultúrhíd” Egyesület támogatására                 100.000 Ft 
Sajóvárkonyi - Táblai összevont Óvoda vezetőinek továbbképzésére              133.000 Ft 
Újra Ózdért Közhasznú Egyesület támogatására                     95.000 Ft 
Ózdi Kerékpáros Egyesület támogatására                  300.000 Ft 
ÓMI részére jótékonysági koncert megrendezésének támogatására               100.000 Ft 
Recski Szövetség részére a volt fogolytábor területén rendezett 
megemlékezés kiadásaira                      15.000 Ft 
Ózdi Súlyemelő és Fitness Club működésének támogatására               250.000 Ft 
Bolyai Farkas Szakképző Iskola 10. b osztály kirándulására                 30.000 Ft 
Árpád V. óvoda kerti parti rendezvényére                    13.734 Ft 
Parlamenti látogatás alkalmával 5 db. pendrive vásárlására                  12.018 Ft 
ÉMOP 3.1.2 projekttel kapcsolatos szerződés (Maruzsi Kft.)kiegészítésére            333.262 Ft 
Sajóvárkonyi Általános Iskola könyvtára előtti járda aszfaltozására   200.000 Ft 
Volt ÁMK épület bontásának kiegészítő munkáihoz  kapcsolódó  
közbeszerzés kiadásaira           508.000 Ft 
Sajóvárkonyi könyvtáravató ünnepség kiadásaira      120.000 Ft 
Vasvár úti Általános Iskola részére támfal festésére      150.000 Ft 
Ózdi Sportszervező Iroda működési támogatására        60.000 Ft 
Ózdi Olvasóért Alapítvány támogatására       200.000 Ft 
ÓMI részére folklór találkozón való részvétel költségeire       90.000 Ft 
ÓMI részére az Ózdi Napok rendezvényeinek kiadásaira             1.666.086 Ft 
Tehetséges Fiatalok Zenei Egyesület részére a  
„Metál” karácsony megrendezésére          30.000 Ft 
Ózdi VSE Asztalitenisz Szakosztály részére emlékverseny megrendezésére      30.000 Ft 
Karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira               1.332.000 Ft 



 

 
24/2012.(III.22.) – A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással 
megvalósítandó szennyvízelvezetés terveinek módosítása tárgyú – határozat: Az 
engedélyezési eljárás folyamatban van. 
 
31/2012.(III.22.) – Az ózdi 8358/2 hrsz-ú Béke-telepi „Kispiac” fejlesztése tárgyú – 
határozat: A telekalakítás következtében történt rendeltetési változások a vagyongazdálkodás 
főbb szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletben és az ingatlan-
nyilvántartásban átvezetésre kerültek. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jóváhagyta a 
beépített és beépítetlen telkek értékesítési feltételeit. Az értékesítési feltételek elfogadása után 
a 8358/7 hrsz-ú beépített terület értékesítésre került, földhivatali nyilvántartásban az átvezetés 
megtörtént. 
 
43/2012.(III.29.) – Az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című 
pályázat benyújtása tárgyú – és 59/2012.(IV.26.) – Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozataláról szóló 9/2012.(II.16.) határozat 
módosítása tárgyú – határozatok: A pályázat 191.186.531,- Ft támogatásban részesült. 
Jelenleg a Támogatási Szerződés megkötésének előkészületei zajlanak. 
 
44/2012.(III.29.) – A 220/2011.(VII.28.) határozat 2. pontjának módosítása tárgyú – határozat 
alapján a testület március 29-én elfogadta a hitel felvételéről szóló határozatot, amely 
tartalmazza a keretbiztosíték jelzálogra felkínált önkormányzati ingatlanok körét. 
 
47/2012.(III.29.) – A 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtása az 
Újváros Téri Óvoda épületében a nyílászárók cseréje tárgyú – határozat: Ózd Város 
Önkormányzata a Belügyminisztérium döntése alapján támogatásban részesült, a 
közbeszerzés a megvalósításhoz megtörtént, jelenleg a kivitelezővel a szerződéskötés 
folyamatban van. 
 
48/2012.(III.29.) – A 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtása a 
Vasvár Úti Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyú – határozat: Ózd Város 
Önkormányzata a Belügyminisztérium döntése alapján nem részesült támogatásban.  
 
49/2012.(III.29.) – A 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtása a 
közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növeléséről tárgyú – határozat: 
Ózd Város Önkormányzata a Belügyminisztérium döntése alapján nem részesült 
támogatásban. 
 
50/2012.(III.29.) – Alapítvány székhely használatának jóváhagyásáról tárgyú – határozat: a 
Rombauer Alapítvány 3600 Ózd, Városház tér 1. szám alatti székhellyel nyilvántartásba 
vételre került a Miskolci Törvényszék végzésével. 
 
57/2012.(IV.26.) – A 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 
2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadása tárgyú – határozat: a teljesítésről a 
jövő évben külön előterjesztés keretében kap a Képviselő-testület tájékoztatást. 
 
60/2012.(IV.26.) – Az Újváros téri orvosi rendelő épületének felújítása tárgyú – határozat: A 
Belügyminisztérium döntése alapján az Önkormányzat 35 M Ft támogatásban részesült. A 
kivitelezés közbeszerzése megtörtént, a nyertes vállalkozóval az Önkormányzat a vállalkozói 



 

szerződést megkötötte és részére a munkaterületet átadta. Jelenleg a kivitelezés folyamatban 
van. 
 
72/2012.(V.17.) – KEOP pályázat benyújtása a Városi Sportcsarnok villamosenergia 
megtakarítását eredményező korszerűsítéséhez tárgyú – határozat: a pályázat még nem került 
kiírásra, várhatóan 2012. november hónap végén lehet legkorábban benyújtani. 
 
75/2012.(V.17.) – Az Ózdi VÍZMŰ Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala tárgyú – és 114/2012.(VI.28.) – „Az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú, 75/2012.(V.17.) határozat módosítása tárgyú – 
határozatok alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés a Borsodvíz Zrt-vel megkötésre került, az 
üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj első felét a Zrt. megfizette. 
 
82/2012.(V.17.) – Az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat benyújtásához megvalósulási 
tanulmány elkészítése tárgyú - és 102/2012.(VI.21.) - Az Észak-Magyarországi Operatív 
Program Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat 
benyújtása tárgyú – határozatoknak megfelelően a pályázat benyújtásához a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészült és az „Ózd Gyártörténeti Emlékpark és 
Élménykomplexum Kialakítása” címen benyújtásra került a pályázat, amely az ÓMI Városi 
Múzeum felújítását és gyártörténeti emlékpark (ipari skanzen) kialakítását foglalja magában. 
 
92/2012.(V.31.) – A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” című pályázat 
benyújtásáról tárgyú – határozat: K-2012-TÁMOP-3.1.11-12/2-0498338/130 iktatószámú 
ESZA határozat alapján a pályázatot megnyertük. 
 
101/2012.(VI.21.) – A MaNDA program Ózd városban történő megvalósítására kiírásra 
kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására tárgyú – 
határozat: A pályázat kiemelt projektként kiírásra került, a tervezett projektre a 
projektjavaslatot a MaNDA 2012. november 26-ig fogja benyújtani. 
 
105/2012.(VI.21.) – Nyilvános pályázat kiírása Ózd város közigazgatási területén helyi 
autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátás tárgyú – határozat: A 
pályázatra egy ajánlat érkezett a Borsod Volán Zrt-től, melynek értékelése folyamatban van. 
A döntés meghozatalára jelen képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
110/2012.(VI.21.) – A Sajóvárkonyi Könyvtár felújításának befejezéséhez szükséges munkák 
költségeinek biztosítása és a bérleti szerződés módosítása tárgyú – határozat: A szerződés 
módosításának tervezetét elkészítettük, jelenleg a tulajdonosnál egyeztetés alatt áll. 
 
123/2012.(VII.19.) – A KEOP-1.2.0/2F/09/2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat önerejének biztosítása tárgyú – határozat: 
Az önerőhöz a közbeszerzési kiírásban nyertes pénzintézettel a hitelszerződés megkötéséhez 
szükséges fedezet biztosítása megtörtént. 
 
124/2012.(VIII.30.) - Átmeneti intézkedések megtételéről – normatív lakásfenntartási 
támogatás keretében nyújtott – tüzelő segély biztosítása érdekében tárgyú - határozat 1.–3. 
pontjához: Az ÓZDINVEST Kft 2012. szeptember 17. napjától 2012. október 12. napjáig 
eleget tett a fenti határozat 1. pontjában foglaltaknak. A tűzifa beszerzésére a megbízási 
szerződés 2012. augusztus 31. napjával megkötésre került Ózd Város Önkormányzata és az 
ÓZDINVEST Kft. között.  



 

 
130/2012.(IX.20.) – A korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelő-
váltásával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú – határozat: Az életvédelmi helyiségek 
átadás-átvétele folyamatban van. 
 
131/2012.(IX.20.) – Az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló 
ingatlan ingyenes használatba adása tárgyú – határozat szerint a birtokbaadás és a 
megállapodás megkötése az Ózdi Vízmű Kft-vel megtörtént. 
 
132/2012.(IX.20.) – Az ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtása az Ózd, Mekcsey István úti 
orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületeinek felújításához tárgyú – határozat: A 
pályázathoz az engedélyes tervek elkészültek, az engedélyeztetés folyamatban van. A 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok bekérése megtörtént, a pályázat írása 
folyamatban van. Késedelmet jelent, hogy a kiíró az adatlap-kitöltő programot még nem tette 
közzé.  
 
132/2012.(IX.20.) – Az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetéséről tárgyú – határozat: a 
megszűnés iránti kérelem benyújtva a Miskolci Törvényszékre, amely hiánypótlási végzést 
adott ki, 30 napos határidővel. 
 
138/2012.(IX.20.) – A BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött víziközmű szolgáltatásra vonatkozó 
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása tárgyú – határozat: A kiszámlázott üzemeltetési jog 
megszerzéséért fizetendő díjat a Borsodvíz Zrt. megfizette. A szerződés módosítás 
előkészítésre került, azt a felek megfelelőnek találták, így sor kerülhet az aláírásra.  
 
139/2012.(IX.20.) – Az Ózd, Páfrány u. 6. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi kérelem 
elbírálása tárgyú – határozat: Az ingatlan vételét kérelmező a határozat elfogadása után kérte 
az ingatlan vételi lehetőségének biztosítását gyermeke részére. Ennek értelmében a határozat 
módosítása érdekében előterjesztés készült a Képviselő-testület október havi ülésére. 
 
142/2012.(X.2.) – A Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési 
feltételei elősegítése céljából a 262/2011.(X.20.) határozat kiegészítése tárgyú – határozat: A 
döntés szerint a módosított telekalakítási munkarészek elkészültek, jelenleg azok 
engedélyeztetése van folyamatban. Információink szerint a TKKI már tervezteti a területen 
végrehajtandó bővítéseket, fejlesztéseket.  
 
143/2012.(X.2.) – A „Roma telepen élők lakhatási és szociális integrációs program” keretében 
végzett felújítások térítésmentes átvétele tárgyú – határozat elfogadását követően Ózd város 
részéről aláírásra került az átadás/átvételi megállapodás. A szignált megállapodás a Türr 
István Kutató és Képző Intézet általi aláírás érdekében postázásra került az intézet 
központjában. 
 
144/2012.(X.2.) – Az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című 
pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú – határozat: 
2012. október 4-én postázásra került a II. János Pál Katolikus Általános Iskola vezetője 
(Kocska Ágnes igazgató asszony) részére az aláírt tulajdonosi hozzájárulás. 
 
147/2012.(X.2.) – Közös szándéknyilatkozat aláírása fás biomassza fűtőanyag alapú, kapcsolt 
energiatermelésű erőmű Ózd városban történő létesítése tárgyú – határozat elfogadása után 
Ózd város részéről megtörtént a szándéknyilatkozat aláírása, amely 5 példányban 



 

megküldésre került az E-OS Innovatív Energetikai Zrt. részére. Jelenleg az E-OS Zrt. által is 
aláírt önkormányzati példányok megérkezését várjuk. 
 
157/2012.(X.18.) – Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda intézményvezetői megbízása 
tárgyú – határozatban foglalt intézményvezetői megbízás a határidő szerint megtörtént. 
 
158/2012.(X.18.) – Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda intézményvezetői megbízása 
tárgyú – határozatban foglalt intézményvezetői megbízás a határidő szerint megtörtént. 
 
164/2012.(X.18.) – Az Ózdi Művelődési Intézményekben Önkéntes Pont létrehozásával 
kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről tárgyú – határozat: Az 
Együttműködési megállapodás 2012.10.18-án megkötésre került. 
 
 
 



 

 
1. melléklet 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 
 
 
 

Döntés tárgya Döntés alapja Döntés 
Az Ózd, Somsály út 13. sz. alatti 
volt Kultúrház ingatlanán kialakult 
állapotok rendezése 

2/2012.(II.17.) 
önkormányzati rendelet 4. § 
(9) bek. 

174/2012.(VIII.30.) 
PGB határozat 

A Béke telepi kispiac térségében 
kialakított beépítetlen ingatlanok 
értékesítési feltételeinek 
meghatározása 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bek. 

193/2012.(IX.18.) PGB 
határozat 

Ózd Város Önkormányzata – 
2012. szeptember 17. és 2012. 
december 4. közötti időtartamban 
– megszervezésre kerülő 
hagyományos 
közfoglalkoztatáshoz szükséges 
önerő és létszámkeret jóváhagyása 

2/2012.(II.17.) 
önkormányzati rendelet 4. § 
(5) bek. 

194/2012.(IX.18.) PGB 
határozat 

 
 
 
 


