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172/2012. (XI. 22.) – az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum működési 
engedélyének aktualizálására irányuló kérelem benyújtása tárgyú – határozat:  Az EMMI a 
működési engedélyt megküldte. 
 
40/2013. (II.21.) – a Katona József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése érdekében 
ÉMOP-4.2.1/B-12 pályázat benyújtásával kapcsolatos önkormányzati döntés meghozataláról 
tárgyú – határozat: Az irányító hatóság döntése alapján a pályázat a támogatás feltételeinek 
megfelelt, de forráshiány miatt nem került támogatásra, tartaléklistára sorolták.  
 
44/2013. (II. 26.) – Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni 
átvállalásához szükséges nyilatkozatokról és felhatalmazásról tárgyú – határozat: Az 5000 fő 
lakosságszámot meghaladó települések önkormányzatainak 2012. december 31-én fennálló 
adósságállománya és ezen adósságoknak az átvállalás időpontjáig számított kamatainak 
összege állam által történő részbeni átvállalásának feltételeit a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. 
§-ai határozzák meg. 
Az adósságátvállalás mértékének számítási módját a költségvetési törvény 73. § (4) bekezdése 
határozta meg, mely alapján Ózd Város Önkormányzata esetében 50 %-os állam általi 
adósságátvállalás került meghatározásra. 
A költségvetési törvény 74. § (5) bekezdése lehetőséget adott arra, hogy az államháztartásért 
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a véglegesen megkötésre 
kerülő megállapodásban, különösen indokolt esetben a számított mértéktől magasabb 
átvállalási mértéket is megállapíthat. 
A Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár 
meghatalmazott munkatársai, valamint önkormányzatunk képviselői részvételével megtartott 
szakmai egyeztetést követően az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter együttes döntése alapján az állam Ózd Város 2012. XII. 
31.-én fennálló 4.735.050.264 Ft tartozásából - melyből 56.316.724 Ft fejlesztési hiteltartozás 
és 4.678.733.540 Ft 241,06 Ft/CHF árfolyamon számított kötvénytartozás volt - összesen 
3.077.782.672 Ft-ot vállalt át. Ez a tőketartozások 65 %-ának felelt meg. 
A költségvetési törvény szerint az adósságkonszolidációt 2013. június 28-ig kellett az 
Államadósság Kezelő Központ (továbbiakban: ÁKK) közreműködésével lezárni. 
Az ÁKK-tól kapott értesítés alapján az állam által átvállalt 3.077.782.672 Ft tartozás az 
alábbiak szerint került rendezésre: 
-az ÁKK a közutak építésére, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítására felvett, 
MFB Zrt. refinanszírozású fejlesztési hitel törlesztésére 169.652 Ft vissza nem térítendő 
támogatást folyósított. 
-a fennmaradó 3.077.613.020 Ft ellenében a 19.409 db, 1000 Ft/CHF névértékű 
kötvénytartozásból 12.767 db törlesztését az állam átvállalta. 
A tartozásátvállalás módját és összegeit tartalmazó háromoldalú megállapodás 2013. június 
27-én került aláírásra. 
A fenti adósságrendezést követően a 2012. december 31-ei adósságállományból az 
Önkormányzat tőketörlesztési kötelezettsége – 241,06 Ft/CHF árfolyamon - 1.657.267.592 Ft 
maradt. 
 
51/2013. (III.19.) – önkormányzati kezdeményezésről új közforgalmú gyógyszertár 
létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében tárgyú – határozat: A határozat értelmében 
megtörtént a kezdeményezés az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál. A Hivatal által kiírt 
pályázat eredményeként, az ózdi Interspar egyik helyiségében, a nyertes pályázó megnyitotta 
az új közforgalmú gyógyszertárat. 
 
 



 3
57/2013. (III.19.) – az Ózd, Velence telep 41/2. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérlőkijelöléséről tárgyú – határozat: A határozatban szereplő bérleti szerződés megkötésre 
került, az óvadék 50 %-át Ózd Város Önkormányzata határidőn belül megfizette. 
 
63/2013. (III.28.) – az önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő 
ÁROP-1.A.5-2013. pályázat benyújtásáról tárgyú – határozat: A pályázat 2013. augusztus 
hónapban benyújtásra került, időközben hiánypótlása is megtörtént, döntési fázisban van.  
 
65/2013. (III.28.) – a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesíteni kívánt IV. Béla 
király emlékkápolnához terület biztosításáról tárgyú – határozat: A területen az emlékkápolna 
megépült és átadásra került.  
 
69/2013. (III.28.) – a Béke Telepi Óvodák intézményvezetői megbízásával kapcsolatos 
döntés tárgyú – határozat: Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos dokumentumok 
határidőre aláírásra kerültek. 
 
70/2013. (III.28.) – az Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására 
vonatkozó pályázat kiírása tárgyú – határozat:  A pályázati kiírás megtörtént. 
 
113/2013. (IV.24.) - az OHG Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról tárgyú - határozat: Az OHG 
Kft-vel a Tagi Kölcsönszerződés 2013. 05. 02-án aláírásra került, a kölcsön összege 2013. 
05.09-én átutalásra került. 
 
114/2013. (IV.24.) – önkormányzati tulajdonú ingatlanokra felmerült vételi kérelmek 
elbírálásáról (Akna út 9/2. és 9/3.) tárgyú – határozat: Az ingatlan adásvétele a határozatnak 
megfelelően megtörtént, a tulajdonosváltás bejegyzésre került.  
 
115/2013. (IV.24.) – önkormányzati tulajdonú ingatlanokra felmerült vételi kérelmek 
elbírálásáról (Mekcsey István út 120-3.) tárgyú – határozat: A határozatban szereplő vevők 
részére értékesítésre került. A vevők a feltételeket teljesítették, ingatlan-nyilvántartásba 
tulajdonjoguk bejegyzésre került.  
 
116/2013. (IV.24.) – önkormányzati tulajdonú ingatlanokra felmerült vételi kérelmek 
elbírálásáról (Bánszállás telep 38.) tárgyú – határozat: Az adásvételi szerződés 2013. július 7-
én megkötésre került, ezzel egyidejűleg a vevő a vételár 20 %-át befizette.  
 
117/2013. (IV.24.) – önkormányzati tulajdonú ingatlanokra felmerült vételi kérelmek 
elbírálásáról (Bánszállás telep 12.) tárgyú – határozat: Az adásvételi szerződés megkötésére 
nem került sor, mert a vevő a kiértesítés ellenére a szerződéskötésre biztosított határidőig az 
ÓZDINVEST Kft. felé fennálló tartozását nem rendezte, az ingatlan vételárának 
megfizetéséről nem gondoskodott.  
 
121/2013. (IV.24.) – a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtásáról a Bolyky Tamás 
Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítésére tárgyú – határozat: Az irányító hatóság döntött a pályázat támogatásáról, az 
értesítés alapján az Önkormányzat az igényelt összegnek megfelelő támogatásban részesült. A 
szerződéskötés előkészítése folyamatban van.  
 
122/2013. (IV.24.) – Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó 
cserekérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláról tárgyú – határozat: A határozat tárgyát 
képező ingatlancsere megvalósult.  
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135/2013. (V. 23.) – a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola egyházi fenntartásba 
adásával kapcsolatos tulajdonos önkormányzati vélemény kialakításáról és egyéb döntések 
meghozataláról tárgyú – határozat: 2013. augusztus 30. napjával a Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépiskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól elvonásra 
került, 2013. augusztus 31. napjával az átadás-átvételi megállapodás aláírásra került az Egri 
Főegyházmegyével. A Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola 2013. 
szeptember 1-től megkezdte működését. A határozat szerinti ingatlan és a hozzá kapcsolódó 
vagyoni elemek vagyonkezelésével, ill. ingyenes használatba adásával kapcsolatos 
dokumentumok aláírása folyamatban van. 

 
136/2013. (V.23.) - az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás 
működtetésének átadásáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által alapított Ózd és 
Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tevékenységi körébe 
tárgyú – határozat: 2013. július 2. napjával létrejött az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által 
alapított Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény. Az 
intézmény részére ingyenesen használatba kerültek az egészségügyi alapellátás 
feladatellátásához szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök. A működtetéshez szükséges 
finanszírozási szerződés 2013. július 2. napjával megkötésre került az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 
 
163/2013. (VI. 20.)  - a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével 
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 16/2013. (I. 24.) határozat módosításáról tárgyú – 
határozat: A határozat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére. 
 
165/2013. (VI.28.) – ÁROP program keretében a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
erősítése” című pályázaton történő önkormányzati részvételről tárgyú – határozat: A pályázat 
határidőre benyújtásra került, a hiánypótlás megtörtént. A pályázat vonatkozásában tisztázó 
kérdések nem érkeztek, a pályázat elbírálására vár.  
 
166/2013. (VI.28.) – az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény részére önkormányzati tulajdonú eszközök üzemeltetésbe adásával kapcsolatos 
döntés meghozataláról tárgyú – határozat: A szerződés aláírásra került.  
 
168/2013. (VI.28.) – az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított 
földterületek bérleti díjának megállapításáról tárgyú – határozat: A haszonbérlők kiértesítése 
folyamatban.  
 
174/2013. (VI. 28.) – az Ózd, Újtelep 5/B. sz. alatti 5199/A/3 és az 5199/A/4 hrsz-ú 
ingatlanok cseréjéről tárgyú – határozat: A határozat alapján a csereszerződés aláírásra került. 
A tulajdonjogok átvezetése az ingatlan-nyilvántartáson az Ózdi Járási Földhivatal 
35450/2013. határozatával megtörtént. 
 
196/2013. (VIII.25.) – a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról tárgyú – határozat: Az állásfoglalás megküldésre 
került a Magyar Energia Hivatal részére.  
 
200/2013. (VIII.25.) – szociális szövetkezet alapítására vonatkozó szándéknyilatkozat 
megtételéről tárgyú – határozat: A szociális szövetkezet alapítására vonatkozó konkrét döntés 
várhatóan a 2013. szeptember 26-i képviselő-testületi ülésen kerül előterjesztésre.  
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205/2013. (VII.25.)  - az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosítása tárgyú 
– határozat: Az ÓMI módosított alapító okiratát a Kincstár nyilvántartásba vette, a  hatályba 
lépés 2013. 08.30. napon megtörtént.  
 
216/2013. (VIII. 27.) –alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések 
meghozatala tárgyú – határozat: Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda átszervezésére és 
intézményvezetői megbízására vonatkozó 204/2013. (VII. 25.) és 216/2013. (VIII. 27.) 
határozatok szerinti dokumentumok aláírásra kerültek a Kincstár a módosított alapító  okiratot 
nyilvántartásba vette, a hatályba lépés 2013. augusztus 31. napon megtörtént.  
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1. melléklet 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 

 

Döntés tárgya Döntés alapja Döntés 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
117/2012. (V.15.) határozatának 
módosításáról 

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

185/2013. (VI.25.) PGB 
határozat 

az ózdi külterületi 03068/31 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó vételi kérelem 
elbírálásáról 

3/2013. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(1) bekezdés 

186/2013. (VI.25.) PGB 
határozat 

magántulajdonú ingatlanok és 
ingatlan tulajdonrészek 
térítésmentes felajánlásának 
elbírálásáról 

3/2013. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 6. § 
(3) bekezdés 

200/2013. (VII.23.) PGB 
határozat 

Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága 157/2013. 
(V.21.) határozata kiegészítéséről 

3/2013. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 6. § 
(3) bekezdés 

201/2013. (VII.23.) PGB 
határozat 

az önkormányzati tulajdonú lakás és 
nem lakáscélú ingatlanok 
felújítására jóváhagyott keret 
felosztásáról 

2/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 4. § 
(12) bekezdés 

205//2013. (VIII.27.) 
PGB határozat 

Ózd Város Önkormányzata által – 
2013. szeptember 1. és 2013. 
november 30. közötti időtartamban 
– megszervezésre kerülő 
hagyományos közfoglalkoztatáshoz 
szükséges önerő és létszámkeret 
jóváhagyásáról 

2/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 4. § 
(6) bekezdés 206/2013. (VIII.27.) 

PGB-ESzEB határozat 

 
 


