Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Obbágy Csaba,
Tóth Pál, Vitális István képviselők
Távol vannak: Dr. Mészáros Miklós, Tartó Lajos, Turiné Orosz Margit képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Béri-Vitkó Ilona
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Tengely András
Kovács Gergely
Pataki Éva

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági Osztály vezetője
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, kapcsolják be a
szavazógépet a határozatképesség megállapítása érdekében. Megállapítja, hogy Ózd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 12 képviselő
jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat, melyek elfogadásáról szavazást kér.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1.)

Javaslat átmeneti intézkedések megtételére – normatív lakásfenntartási támogatás
keretében nyújtott – tüzelő segély biztosítása érdekében
Előterjesztő: Polgármester
Meghívottak: Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Kovács Gergely ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
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2.)

Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

Fürjes Pál polgármester az ülés vezetésére átadja a szót Fazekas Zoltán
alpolgármesternek.
1.) napirend
Javaslat átmeneti intézkedések megtételére – normatív lakásfenntartási
támogatás keretében nyújtott – tüzelő segély biztosítása érdekében
Fazekas Zoltán felkéri a Polgármester urat, tartsa meg szóbeli kiegészítőjét az 1.
napirendi ponttal kapcsolatban.
Fürjes Pál elmondja, az elmúlt években TÜZÉP-eken keresztül oldották meg a
szociális tüzelő segély formájában nyújtott tűzifa elosztását, kiszállítását. Született egy
korábbi testületi döntés arról, hogy idén az önkormányzat saját cégén keresztül kívánja
ezt a feladatot ellátni, így saját cégét tudja eredményes munkához juttatni,
foglalkoztatást teremteni. A nagy mennyiségű tűzifa beszerzése érdekében
közbeszerzési felhívás lett közzé téve, mely eljárás határideje 2012. október 10. Mivel
a tűzifához való hozzájutást szeptembertől már biztosítani kell, ennek teljesítésére egy
másik önkormányzati céget, az ÓZDINVEST Kft-t kívánják bevonni. A határozati
javaslat 2. pontja arról szól, hogy az önkormányzat maximum 7 MFt-os kölcsönt nyújt
kamatmentesen az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek egy teherautó beszerzésére a tűzifa
kiszállítása érdekében, mely összeget 18 hónapon belül köteles az ÓZDSZOLG
visszafizetni.
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét.
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal
együttesen tárgyalta meg az előterjesztést. A PGB részéről 1 fő tartózkodással, a másik
két bizottság részéről egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2012. (VIII. 30.) határozata
átmeneti intézkedések megtételéről – normatív lakásfenntartási támogatás
keretében nyújtott – tüzelő segély biztosítása érdekében
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület megbízza az ÓZDINVEST Kft-t tűzifa beszerzésével – a
normatív lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott – tüzelő segély biztosítása
érdekében 2012. szeptember 1-től az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által a tárgyi
ügyben meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően megkötésre
kerülő szállítási szerződés aláírása napjáig.
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. részére – a normatív
lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosításához szükséges –
5-7 tonnás teherautó megvásárlására legfeljebb 7 M Ft kölcsönt nyújt Ózd Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséből, amelyet az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. az
összeg átutalásának napjától számított tizennyolc hónapon belül köteles
kamatmentesen visszafizetni.
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
a) az ÓZDINVEST Kft-vel az 1. pontban meghatározottak szerinti megbízási
szerződés,
b) az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-vel a 2. pontban meghatározott tartalommal
kölcsönszerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.2.) napirend
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál a kiadott írásbeli javaslatot módosítja. A Bolyokért Alapítvány számára az
általános tartalék keretből 150.000,- Ft-ot ajánl fel Tóth Pál képviselő 100.000,- Ft-os
és Dr. Mészáros Miklós képviselő 200.000,- Ft-os támogatása mellé, így összesen
450.000,- Ft-os támogatást terjeszt elő.
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal
együttesen tárgyalta meg az előterjesztést, melyet mindhárom bizottság az elhangzott
módosítással együtt egyhangúlag elfogadott.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a módosítás figyelembevételével.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2012.(VIII.30.) határozata
alapítvány támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítvány általános tartalékból és
lakóterületi céltartalékból történő támogatását.
Bolyokért Alapítvány

450.000 Ft

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.Fazekas Zoltán megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

