Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos Balázs, Bereczki Lászlóné, Boda
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor,
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Obbágy Csaba, Pethőné Tóth Melinda,
Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István,
Tartó Lajos, Tóth Csaba, Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska
képviselők
Távol voltak:
Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Dr. Sztronga Eszter
Béri-Vitkó Ilona
Kovács György
Kiss Lajos
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
Berki Lajos
Beszeda István
dr. Szemere Endre
Fodor Gábor
Móráné Nemes Edit
Martisné Vig Zsuzsanna

jegyző
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály
vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
ÓVCKÖ elnöke
könyvvizsgáló
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Közterület-Felügyelet mb. vezetője
jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály az ülést megnyitja, s megállapítja, hogy határozatképes.
Bejelenti, 2 képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, Nagybalyi
Géza és Nyerges Tibor. Az előre kiküldött napirendhez az alábbi módosítást
teszi: a 7. napirend „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Ózdi
Távhő Kft. biomassza alapú kommunális fűtési beruházásának
megvalósításához” ma nem kerülne megtárgyalásra.
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Az 5. napirendet „Javaslat a Közterület-Felügyelet vezetői állására kiírt pályázat
elbírálására” az érintett hozzájárulása miatt nyilvános ülésen tárgyalják. A 6.,
10., és 12. napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a bizottságok nyilvános
ülésen tárgyalták, a képviselő-testületnek szavaznia kell arról, hogy zárt vagy
nyilvános ülésen tárgyalja ezeket az előterjesztéseket. A 13. napirend
előterjesztője nem a Jegyző, hanem a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Zsolnai Piroska jelzi, hogy az Egyebekben szeretne szólni.
Fazekas Zoltán aktuális várospolitikai kérdésről az Egyebekben szeretne szólni.
Dr. Almási Csaba felhívja a figyelmet, hogy a 12. napirend előterjesztése a
közbeszerzési eljárásnak a végső szakaszát tartalmazza, s a közbeszerzési
eljárásnál a döntés folyamatát zárt ülésen kell tárgyalni.
Benedek Mihály kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a 6. és 10. napirendet
nyilvános ülésen tárgyalja-e a képviselő-testület?
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal egyetért azzal, hogy a 6. és 10.
napirendet nyilvános ülésen tárgyalja.
Benedek Mihály kéri a képviselő-testületet, szavazzanak arról, hogy a 12.
napirendet zárt ülés keretében tárgyalják.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal egyetért azzal, hogy a 12. napirendet
zárt ülés keretében tárgyalják.
Benedek Mihály kéri, hogy szavazzanak a napirendről az elhangzott
módosításokkal együtt.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzatának ……./2010. (….) számú rendelet-tervezete
Ózd Város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
2.) Javaslat a 2009. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Polgármester
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3.) Javaslat önkormányzati nyilatkozat megtételére az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2010. évi támogatására
vonatkozó 2010. évi igény benyújtására
Előterjesztő: Polgármester
4.) Tájékoztató Ózd Város 2009.
beszámolójának könyvvizsgálatáról

évi

egyszerűsített

költségvetési

Előterjesztő: Polgármester
5.) Javaslat a Közterület-Felügyelet vezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Polgármester
6.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Borsodi
Sörgyár Zrt. részvényekre adott vételi ajánlat elbírálására
Előterjesztő:Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke
7.) Javaslat a 210/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítására
Előterjesztő:Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke
8.) Javaslat a 212/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítására
Előterjesztő:Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke
9.) Javaslat az Ózd, Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő:Eseti Bizottság Elnöke
10.) Javaslat az ózdi belterületi 18717/3 és 18911 hrsz-ú ingatlanok (somsályi
kultúrház, sporttelep), valamint az ózdi 14407 hrsz-ú és a 7977/6 hrsz-ú
ingatlanok nyilvántartási megnevezésének megváltoztatására
Előterjesztő:

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
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11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata „Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntésre
Előterjesztő: Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke
12.) Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
13.) Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
14.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
15.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

1. napirend
Ózd Város Önkormányzatának ……./2010. (….) számú rendelet-tervezete Ózd
Város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Kiss Sándor köszönti Beszeda István könyvvizsgálót. Bejelenti, hogy
polgármester úrnak nincs az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése.
Boda István elmondja, hogy a 2009. évi költségvetést 2009. február 26-án
fogadta el a képviselő-testület és két alkalommal történt annak módosítása. A
2009. évi zárásról szóló előterjesztést 11.198.563 Ft bevétellel és 10.008.838
ezer Ft kiadással és 1.189.725 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg. A módosított
költségvetési pénzmaradvány összege 1.069.067 Ft, erről külön előterjesztés
szól. Fenti fő számokkal a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással az előterjesztés elfogadását javasolja.
Fazekas Zoltán ismereti, hogy a Közrendvédelmi és az Ügyrendi és Igazgatási
Bizottság együttes ülésen tárgyalta meg az előterjesztést. A Közrendvédelmi
Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Erdősi János elmondja: a Gazdaságfejlesztési és Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság együttes ülésen tárgyalta meg az előterjesztést és 11 igen
szavazattal és 3 tartózkodással elfogadásra javasolja.
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Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Bizottság 5 fő egyhangú igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.
Varga Gábor ismerteti, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja
elfogadását.
Kovács Béla elmondja, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság is megvitatta
az előterjesztést, s javasolja annak elfogadását.
Zsolnai Piroska elmondja, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Kiss sándor kéri szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen szavazatta, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
megalkotta

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010.(IV.23.) számú önkormányzati rendeletét
Ózd város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a szerint a 2009. évi költségvetése teljesítéséről a
következő rendeletet alkotja:
1.§
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés
teljesítését
11.198.563 E Ft bevétellel
10.008.838 E Ft kiadással és
1.189.725 E Ft záró pénzkészlettel
állapítja meg.
2.§
(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének címrendjét az 1.
számú melléklet tartalmazza.
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(2) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg források szerinti részletezését a 2. számú
melléklet, címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő
költségvetési szerveinek bevételeit a 3/a. számú melléklet részletezi.
3.§
(1) Az 1.§ szerinti kiadási főösszeg címek és kiemelt előirányzat-csoportonkénti
részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önálló működő
költségvetési szervei kiadásainak teljesítését, valamint a tényleges éves
átlagos statisztikai állományi létszámait a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi
létszámának alakulását a 4/b. számú melléklet tartalmazza.
4.§
A Polgármesteri Hivatal teljesített kiadása 5.631.244 E Ft, melynek
részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
5.§
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti
szerv által folyósított támogatás alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
6.§
A helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a
7/a., 7/b., 7/c számú mellékletek tartalmazzák.
7.§
(1) Az Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet, az
Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését a 9. számú, a beruházási
előirányzatok teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 11. számú
melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a
12. számú melléklet, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének
összevont mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
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8.§
Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a
közvetett támogatások éves összegét a 15. számú melléklet, a többéves
kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 16. számú melléklet, a pénzeszköz
állományának alakulását a 17. számú melléklet tartalmazza.
9.§
(1) A módosított költségvetési pénzmaradvány összege 1.069.067 E Ft.
(2) A pénzmaradvány intézményenkénti felosztásáról a Képviselő-testület
külön előterjesztés alapján határoz.
10.§
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2009. évi költségvetés módosítására
vonatkozó 19/2009. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet hatályba lépését
követő központi és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és
szerkezeti változásokat.
11.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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2. napirend
Javaslat a 2009. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
Boda István elmondja, hogy a korrigált pénzmaradvány összege 1.120.320 E Ft,
ezt különböző visszafizetések, elszámolások csökkentik, így a költségvetési
pénzmaradvány összege 1.079.067 E Ft. Ebből a képződött pénzmaradvány
89.979 E Ft működési, és 165.092 Ft felhalmozási célra, összesen 255.071 E Ftra 2009. évről áthúzódó kötelezettségre nem nyújt fedezetet. Az ehhez szükséges
fedezetet, mivel további hitel felvételére, illetve kötelezettségvállalásra
törvényesen nincs lehetőség, a 2010. évi költségvetés kiadási előirányzatainak
csökkentésével kell biztosítani. A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy
ennek nem az az oka, hogy nem tervezett tételek kifizetésére került sor, ezért
ennek tételes vizsgálatát nem javasolja. A fő ok, hogy 2009-ben a 700 milliós
hitelkeretet nem vették igénybe. Az előkészítést végző szakapparátus nem
tudatosította, hogy a 2010. évi költségvetést 0-100 millió Ft közötti hiánnyal
lehetett volna elfogadni. Gondot okozott, hogy a 2010. évi költségvetést
hamarabb fogadták el, mint a pénzmaradványt. Erre az új törvényi
rendelkezések már megoldást adnak, hiszen 2011-ben a pénzmaradványt és a
költségvetést vagy egy testületi ülésen vagy a pénzmaradványt korábban kell
elfogadni. Kiemeli, hogy az ÖNHIKI-re is pályáznak, és ezt április 27-ig be kell
nyújtani, mert erre a pénzre a képviselő-testületnek szüksége van. Az
elmondottak alapján a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a
pénzmaradvány elfogadását, azzal a kitétellel, hogy 2010. évi költségvetés
módosítására májusban sort kell keríteni.
Vitális István megjegyzi, hogy a pénzmaradványnak szoros kapcsolata van a
költségvetéssel, így a kettőhöz együttesen szeretne szólni. Elhangzott, hogy
negatív pénzmaradvány van, amivel szerencsésebb lett volna már korábban
foglalkozni. Meglátása szerint, hogy a város ilyen helyzetben van, az több éves
folyamat része. Hozzáteszi, hogy többször elmondták már, 2005-ben a város
költségvetése még hiánymentes volt, 2007-ben a kötvény kibocsátásakor
jelezték, hogy szeretnék, ha nem állna be az a helyzet, ami bekövetkezett. A
város költségvetése véleménye szerint tragikus helyzetbe került. Nem éltek
azokkal a lehetőségekkel, amik 2004-ben az uniós csatlakozással megnyíltak,
azaz olyan plusz adóbevételek jelentkeztek, amik korábban nem voltak.
Ingatlanértékesítések történtek, illetve a kötvény plusz forrást jelentett. Nagyon
rossz állapotokat fognak hagyni a következő testületre. Hangsúlyozza, hogy
minden lehetőségét kimerítette a város, jövőre nagyon drasztikus költségvetést
kell készíteni, a kötvény elfogyott, hitel felvételi lehetőségük pedig nincs. 2015től megkezdődik a kötvény törlesztése, amely a jelenlegi árfolyam és kamat
kondíciók mellett 340 millió Ft-ot fog jelenteni.
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Már korábban is jelezte, hogy jelenleg a jövő felélése folyik, remélik, hogy a
csőd nem fog bekövetkezni, de a lehetősége fennáll. Elmondja, hogy a hosszú
lejáratú kötelezettségek év végi állománya 3,8 milliárd Ft, a rövid lejáratú pedig
1,1 milliárd Ft, ez közel 5 milliárd Ft, akkor, amikor a saját adóbevételünk –
iparűzési, építmény és súlyadó – 1 milliárd Ft körül mozog. Ebből látható, hogy
elég nehéz helyzetben van a város. Az előterjesztést meg fogják szavazni, hiszen
az ÖNHIKI pályázat benyújtása a város érdeke, igaz, hogy tüneti kezelés, de
szükség van rá. Kijelenti, hogy a tényszámokat tudomásul kell venni. Úgy
gondolja, hogy a városvezetés nem vett arról tudomást, hogy problémák vannak,
tovább költekeztek, látvány beruházásokat kezdtek el és olyan fejlesztéseket,
amelyek hosszú távon nem szolgálják a város érdekét.
Kovács Béla ismerteti, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság is megtárgyalta
az előterjesztést, mert jelentős ráhatása van az ágazatra és több olyan
megállapítás is elképzelhető, amely miatt szükség van a tájékozódásra.
Véleményük, hogy a költségvetési pénzmaradványt és a költségvetés mérlegét
együtt kellene tárgyalni, mert csak így lehet tiszta helyzetet látni. Az oktatás
finanszírozás kérdésében visszautal az előző napirend adataira. Az oktatás
intézmények kiadásainak csak az 51,2 %-át finanszírozza a központi támogatás.
Ez azt jelenti, hogy a 37 %-ot az önkormányzat, illetve saját bevételei fedezik. A
kiegészítés több mint a város éves adóbevétele. A szerkezet átalakítással
kapcsolatban az a vád érte őket, hogy nem hajtottak végre intézkedést. Kérdezi:
melyik iskola vagy intézmény bezárását támogatta volna a képviselő-testület?
Jelenleg 36 fős osztályok vannak, a városban szabad iskolaválasztás van.
Felveti, meg lehetett volna csinálni egy erőszakos integrációt. Hangsúlyozza,
hogy a sport támogatás pl. teljes egészében hitelből lett finanszírozva. Nem
egyszerű ezt a kérdést megoldani, elismeri, lehetett volna jobban csinálni, de
úgy gondolja, vannak kényszer helyzetek, aminek a megoldása nem egyszerű
feladat. Összességében a Bizottság támogatja az elfogadást, tekintettel arra,
hogy az ÖNHIKI pályázatra esélyük sincs, ha ezt a napirendet nem fogadják el.
Obbágy Csaba hangsúlyozza, a bizottsági ülésen komoly vita alakult ki nemcsak
a 2009-es zárás és pénzmaradvány kapcsán, hanem arról is, hogy mit lehet ilyen
helyzetben tenni. Idézi a Pénzügyi Osztály vezetőjét „mozgás tér nincs, hitel
keret kimerült”. Elmondja, hogy vannak olyan bizonytalan tételek 2010-re
vonatkozóan, mint a tervezett ingatlan értékesítések a Sárli telepen, vagy a
Dózsa György úton, a Kórháznak kölcsönadott 100 millió Ft, a helyi
adóbevételek bizonytalansága és az ÖNHIKI pályázat is. Bizottsági ülésen is
elmondta, hogy szerinte ilyen esetben úgy kellene gondolkodni, mint otthon. Az
oktatási ágazat érdekében hozzáteszi: a legnagyobb ágazat, de több száz millió
Ft-ot nem lehet megtakarítani. A közalkalmazotti bérek kifizetése és a dologi
kiadások fedezete nagyjából teljesíthető a támogatásból, de felújításban,
fejlesztésben nem lehet gondolkodni.
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A szakmabeliek egyetértenek abban, hogy bárhogyan változott a gyereklétszám
az utóbbi 10-20 évben, ha minőségi oktatást szeretnének, akkor ezt nem
követheti arányosan a pedagógus létszám csökkenése, mint ahogy a
Polgármesteri Hivatal apparátus létszámának a csökkenése sem követte a város
lakosságszámának a csökkenését. Az oktatási ágazat létszám csökkentését a
technikai dolgozók elküldésével szeretnék megvalósítani, azt kell mondania,
hogy itt családfenntartókról van szó, lehet kiszervezni bizonyos dolgokat, de
azzal egyidejűleg a munkanélküliek számát gyarapítják. A Kovács Béla által
elmondottakhoz hozzáfűzi: igaz, hogy a sportot hitelből finanszírozzák, de ettől
súlyosabb a helyzet, mert hitelből működnek. Véleménye szerint csak az
önkormányzati alapfeladatokat szabad finanszírozni. Elmondja, az Alsófokú
Oktatási Intézmények Gondnoksága 68 millió Ft-os pénzmaradványt terjesztett
elő és ehhez képest az elvonások után 33 millió Ft maradt, ami kötelezettséggel,
feladattal terhelt. Emlékeztet arra, hogy polgármester úrnak a cafetéria
juttatásokkal kapcsolatban volt egy ígérete, mégpedig, hogy azonos mércével
kellene a városban mérni a dolgozókat. Ígéretet tett arra, hogy erre visszatérnek
és a pénzmaradványból ezt rendezni fogják. Fontosnak tartja a jóváhagyott új
esélyegyenlőségi programot, ennek viszont feltételei vannak, hogy végrehajtható
legyen. Úgy gondolja ez sem található meg az előterjesztésben. Emlékeztet arra,
hogy ezeknek a biztosítása, az ígéretek végrehajtása az ÖNHIKI pályázat
elbírálása után, legyen fontos mindenki számára.
Benedek Mihály véleménye szerint több dolog vezetett ahhoz, amiről most
vitatkoznak. A Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy melyek voltak ezek.
Alapvető probléma, hogy olyan szerkezetátalakításokat nem hajtottak végre,
amelyet jó szívvel senki sem akart ebben a városban. Ehhez szorosan
kapcsolódik, hogy a 2010-es költségvetési évben az állami költségvetés 162
millió Ft-tal kevesebb normatív támogatást juttatott Ózdnak, mint az előző
évben. Szakmai hibának véli, hogy a 2009. december 22-i költségvetés
módosításánál nem lett egyértelműen a képviselők tudomására hozva, hogy ha
nem veszik igénybe a működési hitelt, ez azt jelenti, hogy 2009-ben elfogadott
fejlesztésekhez járó pénzből kerülnek kifizetésre a működési számlák. Ennél
súlyosabbnak tartja, hogy a 2010. évi költségvetés előkészítésénél nem lett
felhívva a döntéshozók figyelme arra, hogy virtuális pénzről beszélnek, és a
2010. évi költségvetési tervezetben jelzett hiány nem a valós hiány, az a 2009-es
módosítás miatt 700 millió Ft körül van. Ennek ellenére 357.940 E Ft áthúzódó
hiánnyal számolták a 2010-es költségvetést. Véleménye szerint a döntéshozók
úgy hoztak döntést, hogy nem állt rendelkezésükre minden információ. Ennek
ellenére csődhelyzetről nem beszélhetnek, Ózd város költségvetése a májusi
tervezett módosítással helyrehozható. Ez jóval alaposabb pénzügyi szakmai
előkészítést igényel, és azt, hogy a döntéshozók rendelkezzenek minden olyan
információval, amely egy jó döntés meghozatalához szükséges.
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Kiemeli, hogy nem fogyott el a kötvény, viszont abból is működésre lett fordítva
akkor, amikor a kötvényből egyszeri alkalommal szanálták Ózd város
költségvetését. Ez 600 millió Ft-ot jelentett, akkor és akkor volt Ózd város
költségvetése nullás. A májusi költségvetési módosítás előkészítés kapcsán
mindenkitől megfontoltságot kér, aki az előkészítésben, majd a döntésben részt
fog venni, mert valamennyien felelősek. Az Alsófokú Oktatási Intézmények a
város legnagyobb intézményrendszere. Óvatosan és nagyon körültekintően
javasol minden szerkezetátalakítást, módosítást az intézményrendszerben, éppen
a város jövőjét meghatározó szerepe miatt. Mindenkitől az kéri, a jövő évi
költségvetés, illetve az idei költségvetés teljesíthetősége miatt, hogy nagyon
megfontoltan, átgondoltan nyúljanak minden olyan feladathoz, amelytől város a
város, és ebbe beleérti az oktatást, a hivatalt és a sportot. Obbágy Csaba
hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a májusi módosítás fogja
tartalmazni a közalkalmazottak kafetéria juttatásához szükséges pénz
visszapótlását a közalkalmazottakat foglalkoztató intézményekhez, és az
esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok, konkrétan a Sajóvárkonyi ÁMK-t
érintő 1 fő informatikai tanár és számítógép beszerzéséhez szükséges pénzt. Úgy
látja, ezek azok a problémák, amelyek a kialakult helyzethez vezettek. Kéri,
hogy a pénzmaradvány felhasználását fogadja el a képviselő-testület, és ne csak
bizottsági és testületi ülésen, hanem az előkészítés folyamatában segítsen
javaslataival, gondolatival, elképzelésével.
Kiss Sándor kéri szavazzanak a határozat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen szavazatta, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
47/KH/2010. ( IV. 22.) számú Határozat
Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megvitatta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 1.079.067 E Ft költségvetési
pénzmaradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint:
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Adatok: ezer Ft-ban
Intézmény
megnevezése

Módosított
pénzmaradvány

Ebből:
Személyi
Munkaadókat
Dologi
jellegű terhelő járulékok kiadások
kiadások
fedezete
fedezete
fedezete

Felhalmozási
kiadások
fedezete

Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnoksága

33.141

1.547

249

3.194

Ózdi Művelődési Intézmények

13.211

1.182

770

11.259

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

20.642

2.283

828

Polgármesteri Hivatal

1.012.073

0

0

33.933

978.140

Ö s s z e s e n:

1.079.067

5.012

1.847

48.386

1.023.822

28.151

17.531

2.) A Képviselő-testület az intézményenkénti pénzmaradványok tételes
felosztását a melléklet szerint hagyja jóvá.
Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi Osztály Vezetője
b.) a pénzmaradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért,
az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények
vezetői.
Határidő: 2010. április 30., illetve folyamatos
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3. napirend
Javaslat önkormányzati nyilatkozat megtételére az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó 2010.
évi igény benyújtására
Boda István elmondja: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag javasolja a pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
48/KH/2010. (IV.22.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati nyilatkozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtása
A képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és ennek alapján az
alábbi határozatot hozta.
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1)
bekezdése és a 6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény szerinti nyilatkozatot teszi:
a.) Az Önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-én 1.000 fő feletti.
b.) Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart
fenn.
c.) Az Önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-én 1.500 fő feletti.
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d.) Az Önkormányzat
- a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában,
és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím
igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény
8. melléklet
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1-2.3
pontjában
meghatározott
–
kapacitás-kihasználási
feltételeknek megfelel.
- a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában,
és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím
igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8.
melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1-2.2 pontjában
(a Kiegészítő szabályok 2.3 pontja figyelembevételével )
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
megfelel.
e.) Az Önkormányzat építményadó és iparűzési adó bevezetéséről
döntött és költségvetésében ilyen címen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
f.) Az Önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.
92/A §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
3. A nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyamcsoportonkénti kapacitás-kihasználtságára vonatkozó kimutatásokat a
határozat melléklete tartalmazza.
A pályázat benyújtásáért
Felelős: Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2010. április 26.
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4. napirend
Tájékoztató Ózd Város 2009. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának
könyvvizsgálatáról
Benedek Mihály felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy a könyvvizsgálat
által megállapított hiányosságok nem súlyos hibák voltak. A könyvvizsgálat
megállapította, hogy az egyszerűsített beszámoló, annak részletei, tételei,
könyvelései és bizonylatai alapján megfelelő bizonyosságot szereztek arról,
hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően és a
számviteli elvek szerint készítették el.
Boda István ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót megvizsgálta és
tudomásulvételét egyhangúan támogatja.
Kiss Sándor kéri a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatót.
5. napirend
Javaslat a Közterület-Felügyelet vezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Kiss Sándor köszönti Fodor Gábor pályázót.
Zsolnai Piroska elmondja, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
megtárgyalta a napirendet és egyhangúlag az „A” változat szerint támogatja az
előterjesztést.
Fazekas Zoltán ismerteti, hogy a Közrendvédelmi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést. Meghallgatta a pályázót, több kérdés feltevésével, és az arra adott
válaszok függvényében hozta meg a döntését. Egyetlen pályázóként
egyhangúlag támogatják Fodor Gábor kinevezését.
Kiss Sándor kéri szavazzanak a határozati javaslat „A” változatáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/KH/2010. (IV.22.) számú határozat
Tárgy: A Közterület-Felügyelet vezetői állására kiírt pályázat elbírálása
Ózd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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- Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 1.
napjától Fodor Gábort (szül.: Ózd, 1968. augusztus 28. An: Medve
Katalin, lakcíme: 3600 Ózd, Gálvölgye út 78.) határozatlan időre, 6 hónap
próbaidő kikötésével a Közterület-Felügyelet vezetőjévé nevezi ki.
- Fodor Gábor illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 45.§ (1) bek. g., pontja alapján fenti időponttól 302.800
Ft/hó összegben határozza meg.
Felelős: Ózd Város Polgármestere
Határidő: értelemszerűen
Benedek Mihály gratulál Fodor Gábornak a kinevezéséhez és kéri, hogy az eskü
szövegét szíveskedjen utána mondani.
Az eskü letétele után Fodor Gábor aláírja az esküokmányt.
Kiss Sándor alpolgármester átadja az ülés vezetését Benedek Mihály
polgármesternek.

6. napirend
Javaslat az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Borsodi Sörgyár
Zrt. részvényekre adott vételi ajánlat elbírálására
Erdősi János kiemeli, hogy a Borsodi Sörgyár részvényeinek 97 %-át már a
Starbev Kft. már felvásárolta, és a cégformát Rt-vé kívánja átalakítani, mivel
minden határozatot önmaga meg tud hozni. Ózd jelenleg 144 db
törzsrészvénnyel rendelkezik a Borsodi Sörgyár Zrt-ben, ami a Sörgyár
részesedésének 0,084 %-a. Gyakorlatilag semmi befolyásuk nincs a határozatok
meghozatalára. A Kft. jelenleg a 10.000 Ft névértékű részvényekért 50.000 Ft-ot
kínál Ózd városnak. Elmondja, hogy a Sörgyár tulajdonjogát hosszú távú
hitelekből vásárolta meg a Kft., így a jövőben részesedés nem várható, ezért az
előterjesztés szerint javasolják a 144 db törzsrészvény eladását, összesen 7.200
E Ft összegen. A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság megtárgyalta az anyagot és a határozati javaslat utolsó
bekezdésében módosítást javasol a következők szerint: „Az értékesítésből
származó bevétel az önkormányzat bankszámláján zárolásra kerül, a
felhasználás módjáról a képviselő-testület a 2010. évi költségvetés módosításkor
dönt.
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Benedek Mihály kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról az elhangzott
módosítással együtt.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/KH/2010. (IV. 22.) számú Határozat
Tárgy: Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Borsodi Sörgyár
Zrt. részvényekre adott vételi ajánlat elbírálása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzata a Starbev Kft., mint a Borsodi Sörgyár Zrt. többségi
tulajdonosa által 2010. április 30-i határidőig adott vételi ajánlatát az
Önkormányzat tulajdonában lévő 1 440 E Ft névértékű részvénycsomagra
elfogadja az ajánlatban megjelölt 50 000 Ft/db eladási áron, azaz 7 200 E Ft
összegen.
Az értékesítésből származó bevétel az Önkormányzat bankszámláján zárolásra
kerül, a felhasználás módjáról a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés
módosításakor dönt.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2010. április 30., illetve értelemszerűen

7. napirend
Javaslat a 210/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítására
Erdősi János 7. és 8. napirenddel kapcsolatban egyben mondja el a bizottsági
véleményt, mivel hasonló témáról, csak két külön határozatról van szó. Mindkét
határozat a Sajóvárkony-Tábla Ipari Park területén belüli értékesítésre
vonatkozik. A határozat meghozatalakor jelezték, hogy az ÉMOP pályázat
beadási határidejét módosították december 31-ről március 1-re, valamint a
kormány a pályázatok elbírálására moratóriumot rendelt el. Jelen előterjesztés a
korábbi határidő körülmények változásához való igazítását tartalmazza. A
Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
mindkét napirendet javasolja elfogadásra.
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Benedek Mihály kérdezi, hogy egyetértenek–e a határozati javaslattal?
A Képviselőtestület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/KH/2010. (IV.22.) számú Határozat
Tárgy: A 210/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9259/3 hrsz-ú beépítetlen
terület értékesítése tárgyában hozott 210/KH/2009. (XII.21.) sz. határozata 2/i
pontját – a határozat egyéb pontjainak változatlan hatályban tartásával – az
alábbiak szerint módosítja:
„2/i. A pályázat benyújtási határideje: az ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázat
elbírálását követően a támogató döntés pályázó általi kézhezvételét
követő 45. nap 10.00 óra”
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

8. napirend
Javaslat a 212/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítására
Benedek Mihály kéri szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/KH/2010. (IV. 22.) számú Határozat
Tárgy: A 212/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9259/4 hrsz-ú beépítetlen
terület értékesítése tárgyában hozott 212/KH/2009. (XII.21.) sz. határozata 2/i
pontját – a határozat egyéb pontjainak változatlan hatályban tartásával – az
alábbiak szerint módosítja:
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„2/i. A pályázat benyújtási határideje: az ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázat
elbírálását követően a támogató döntés pályázó általi kézhezvételét követő 45.
nap 10.00 óra”
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

9. napirend
Javaslat az Ózd, Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat
elbírálására
Boda István ismerteti, hogy a Dózsa György úti beépítetlen terület nyilvános
pályázat útján történő értékesítése eredménytelen volt. A zárkörű pályázatra a 3
érintettet meghívták. Benyújtott pályázat hiányában a pályázatot javasolják
eredménytelennek nyilvánítani, valamint indítványozzák, hogy az önkormányzat
befektetési célú ingatlan együttest elektronikus úton hirdessék meg.
Benedek Mihály : elfogadják-e a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/KH/2010. (IV. 22.) sz. Határozat
Tárgy: Az Ózd, Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat
elbírálása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/KH/2009. (XI.24.) sz.
határozatával létrehozott pályázat lebonyolító Eseti Bizottság javaslatait
tartalmazó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Benyújtott pályázati ajánlat hiányában az Ózd, belterületi 9105/2 hrsz-ú,
Dózsa György úti beépítetlen terület zártkörű pályázat útján történő
értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan
az Önkormányzat befektetési célú ingatlanaival együttesen kerüljön
meghirdetésre az Ingatlan.com elektronikus ingatlanhirdetési portálon.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2010. május 31.
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10. napirend
Javaslat az ózdi belterületi 18717/3 és 18911 hrsz-ú ingatlanok (somsályi
kultúrház, sporttelep), valamint az ózdi 14407 hrsz-ú és a 7977/6 hrsz-ú
ingatlanok nyilvántartási megnevezésének megváltoztatására
Erdősi János hangsúlyozza, az előterjesztésben 2 épületről és 2 területről van
szó. A két épület a somsályi kultúrház és a somsályi sport telep, ezek leromlott
állapotban vannak. A kulturális tárca nem tudja fenntartani a továbbiakban, csak
pénzbe kerül a városnak, viszont jelenlegi minősítésében nem lehet értékesíteni.
Ezért javasolják a kultúrház és a sport telep megnevezését egyéb épületre
változtatni. Az egyik terület a MOL kút mögötti terület, mely jelenleg közterület
elnevezésű, és javasolják beépítetlen területre minősíteni, hogy értékesíteni
lehessen. A másik terület szintén egy közterület elnevezésű rész, beépítetlen
területre javasolják megváltoztatni az elnevezést. Így a területek értékesítése a
jövőben lehetővé válik. A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és a Városfejlesztési és
-üzemeltetési bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra.
Benedek Mihály kéri szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

54/KH/2010. (IV. 22.) sz. Határozat
Tárgy: Az ózdi belterületi 18717/3 és 18911 hrsz-ú ingatlanok (somsályi
kultúrház, sporttelep), valamint az ózdi 14407 hrsz-ú és 7977/6 hrsz-ú
ingatlanok nyilvántartási megnevezésének megváltoztatása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
előterjesztéseket megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

fenti

tárgyú

I.
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonát
képező 18717/3 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Ózd, Somsály út
13. sz. alatt lévő, 3990 m2 térmértékű, „kultúrház” megnevezésű
ingatlan funkciójának betöltésére alkalmatlan.
Fentiekre tekintettel az ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezését „épület,
udvar”-ra módosítja.
2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonát
képező 18911 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Ózd, Somsály út
22. sz. alatt lévő, 1 ha 3520 m2 térmértékű, „sporttelep” megnevezésű
ingatlan funkciójának betöltésére alkalmatlan.

96

Fentiekre tekintettel az ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezését „épület,
udvar”-ra módosítja.
3.) A 18717/3 és 18911 hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé tételét a jövőbeni
hasznosítás érdekében Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. rendelet
módosításával kell biztosítani.
Felelős: az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezéséért és a rendelet
módosítás előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: - az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére:
2010. április 30.
- a rendelet módosítására:
a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés időpontja

II.
1.) A Képviselő-testület az ózdi 14407 hrsz-ú, 125 m2 területű,
közterület
céljára alkalmatlan földterület művelési ágának megváltoztatását
„beépítetlen terület„–re módosítja.
2.) A 14407 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé tételét a jövőbeni hasznosítás
érdekében Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. rendelet
módosításával kell biztosítani.
Felelős: az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezéséért és a rendelet
módosítás előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: - az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére:
2010. április 30.
- a rendelet módosítására:
a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés időpontja

III.
1.) A Képviselő-testület az ózdi, belterületi 7977/6 hrsz-ú, 1713
m2
területű, „közterület” megnevezésű, közterület céljára alkalmatlanná vált
ingatlan művelési ágának megnevezését „beépítetlen terület „ –re
módosítja.
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2.) A 7977/6 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé tételét a jövőbeni
hasznosítás
érdekében Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról
és a vagyongazdálkodás
főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz.
rendelet módosításával kell biztosítani.
Felelős: az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezéséért és a rendelet
módosítás előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: - az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére:
2010. április 30.
- a rendelet módosítására:
a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés időpontja
A Képviselő-testület a 11. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

12. napirend
Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Boda István elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2009. évi belső ellenőrzés
tapasztalatairól készült előterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy a
szükséges intézkedési tervek elkészültek, azok végrehajtása és a probléma
megoldása folyamatban van. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra
javasolják.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/KH/2010. (IV. 22.) számú Határozat
Tárgy: Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
A Képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló
beszámolót megvitatta s az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette.
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13. napirend
Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról
Kovács Béla elmondja, hogy az előterjesztést az Oktatási és Művelődési
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Benedek Mihály kérdezi, a képviselő-testületet elfogadja-e a határozati
javaslatot
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
57/KH/2010. (IV. 22.) számú Határozat
Tárgy: Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak alapján – a Művelődési és Oktatási Bizottság 20062010. időszakról készült beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

14. napirend
Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club 2009. évi tevékenységéről
Varga Gábor ismerteti, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót és javasolják annak elfogadását. Kiegészítésként elmondja, hogy
Szepesi László újra magyar bajnok lett és ezzel jogosult a legjobb magyar
master elnevezésre, s a bizottság nevében gratulál és további eredményes
szerepléseket, jó egészséget kíván. Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató
tudomásul vételére.
Benedek Mihály kéri a képviselő-testületet, hogy tájékoztatót vegye tudomásul.

15. napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Zsolnai Piroska elmondja, hogy a Városi Művelődési Központ Olvasó 2010.
április 19-én ICOMOS díjban részesült. Ebben az évben Balatonfüred, Budapest
és Ózd kapta meg ezt a nívós építészeti díjat. Részletesen szól az ICOMOS
díjról.
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Benedek Mihály hangsúlyozza, hogy erre a díjra valamennyien büszkék
lehetnek és megköszöni azok munkáját, akik segítették az Olvasó felújítását és
az Alapítvány munkáját.
Zsolnai Piroska ismerteti, hogy az Ózdi Napokon kerül sor a díj leleplezésére,
melyet az Olvasóban fognak elhelyezni.
-.-.Fazekas Zoltán gratulál a rangos díj elnyeréséhez. Majd felhívja a figyelmet az
április 25-én a városban sorra kerülő országgyűlési választások 2. fordulójára.
Ezen a vasárnapon az ország 56 választókerületében, így Ózdon is el fog dőlni,
ki fogja a várost képviselni az Országházban. Közli, a Választási Iroda már
hivatalosan nem küld ki névre szóló értesítést. Elmondja, a négy évenkénti
parlamenti választás hazánkban a demokrácia alapköve. Ekkor van mindenkinek
törvényes joga az ország sorsába való beleszóláshoz. Fontosnak tartja ezért,
hogy mindenki informálva legyen a város jövőjét is meghatározó kérdésről. Az
első fordulóban eldőlt, hogy az ózdi választók többsége is változást akar, amely
kiszámítható gazdasági fejlődést, törvényes rendet és biztonságot ígér. A 2.
forduló tétje a város számára még jelentősebb, mint az első fordulóé, hiszen
most dől el, hogy a három állva maradt jelölt közül ki fogja a parlamentben
Ózdot képviselni. A volt és már vesztes kormányzó párt jelöltje, esetleg a
többség számára elfogadhatatlan politikát hangoztató szélsőséges új párt
kevésbé tapasztalt előéletű képviselője, vagy az első fordulóban Ózdon is a
legtöbb szavazatot kapott leendő kormánypárt képviselő jelöltje, aki képes a
térséget is forrásokhoz juttatni, fejlődési pályára állítani. Ehhez
elengedhetetlenül szükséges új munkahelyek létrehozása, a rend és a
közbiztonság javítása. A szavazókörök reggel 6 órától este 19 óráig lesznek
nyitva. A választók új értesítést nem kapnak, de nem is szükséges. A szavazást
érvényes személyi azonosító okmánnyal és lakcím kártyával lehet lebonyolítani
ugyanazon a helyen, ahol az első fordulóban is. Kéri, döntsenek együtt felelősen
a város és az ország sorsáról.
Benedek Mihály tájékoztatásul közli, hogy a soron következő testületi ülés
időpontja 2010. május 20. Az ünnepi testületi ülést pedig - az Ózdi Napok
ünnepségsorozat keretében - 2010. május 27-én rendezik meg a Kaszinó
Tükörtermében. Felhívja a képviselők, a civilszervezetek, valamint az
intézmények figyelmét, hogy tegyenek javaslatot – a szokásoknak megfelelően –
az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető címre, amelyről a május 20-i ülésen
fognak dönteni.
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Tájékoztatásul közli továbbá, hogy ma délután egy párját ritkító kiállítás
megnyitójára kerül sor az Olvasó termeiben „A magyarok nagyasszonyai”
címmel. Kéri a képviselő társakat, illetve Ózd város lakosságát, hogy tiszteljék
meg jelenlétükkel a kiállítást. Ezután megköszöni a testület munkáját, majd az
ülést bezárja.

K. m. f.

Benedek Mihály
polgármester

Dr. Almási Csaba
jegyző

