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Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Dr. Bélteczki János, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr.
Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos,
Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Boda István, Csutor László képviselő
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
Bíró Ferenc
Halász Béla
Pap Béláné
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 vezetője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyvvezető (1-15. napirendi pontig)
jegyzőkönyvvezető (16-24. napirendi pontig)

Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
- A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” napirend keretében Márton Ferenc
képviselő „Média szabadságért rendezett tüntetés” és „Ózdi Városi Televízió
anyagbeszerzése” témában kíván hozzászólni.
- - A meghívóban 4.) napirendként szereplő „Javaslat a kötvénykibocsátásból származó
hitel kamatfelárának módosítására” c. előterjesztés, a 9.) napirendként szereplő „Javaslat
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás
fejlesztése Ózd városban” megnevezésű pályázat önerejének biztosításáról szóló
123/2012. (VII. 19.) határozat módosítására” c. előterjesztés, a 14.) napirendként
szereplő „Javaslat önkormányzati tulajdont érintő térítésmentes átadás-átvételi
megállapodások jóváhagyására” c. előterjesztés, valamint a 17.) napirendként szereplő
„Javaslat a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesítendő IV. Béla király
emlékkápolnához terület biztosítására” c. előterjesztés levételre kerüljön.
- 4.) napirendként a „Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott központi
támogatásból fel nem használt összegről történő lemondásra” c. előterjesztés, 14.)
napirendként a „Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött víziközmű szolgáltatásra
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vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására” c. előterjesztés kerüljön
felvételre.
9.) napirendként kerüljön megtárgyalásra a meghívóban 15.) napirendként szereplő
„Javaslat ÉMOP-4.1.1./A-12 pályázat benyújtására az Ózd, Mekcsey István úti orvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületének felújításához” c. előterjesztés.
A „Javaslat az Ózd, Páfrány út 6/1. és 6/3. sz. alatti ingatlanokra vonatkozó vételi
kérelem elbírálására” c. előterjesztés címében elírás történt, a helyes cím: „Javaslat az
Ózd, Páfrány út 6. sz. alatti ingatlanokra vonatkozó vételi kérelem elbírálására”, amelyet
15. napirendként javasol megtárgyalni.
A 12.) napirendként szereplő „Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Ózd
Városért” kitüntető díj adományozására” c. előterjesztés, a 13.) napirendként szereplő
„Javaslat – köztemetés tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott
döntés helybenhagyására” c. előterjesztés, a 15.) napirendként szereplő „Javaslat az
Ózd, Páfrány út 6.sz. alatti ingatlanokra vonatkozó vételi kérelem elbírálására” c.
előterjesztés zárt ülésen kerül tárgyalásra.
A 14.) napirendként szereplő ”Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött víziközmű
szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására” c. előterjesztés
nyílt ülésen történő tárgyalása gazdasági érdekeket sérthet, ezért javasolja zárt ülésen
történő tárgyalását. Kéri, szavazzanak a javasolt előterjesztés zárt ülésen történő
tárgyalásáról.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyetért azzal, hogy a „Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött víziközmű
szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására„ c.
előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Fürjes Pál kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirenddel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint
szociális és kegyeleti támogatásairól
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…… (……) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Tájékoztató Ózd város 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:
Polgármester
4.) Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott központi támogatásból fel nem
használt összegről történő lemondásra
Előterjesztő:
Polgármester
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5.) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény ismételt benyújtására
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előterjesztő:
Jegyző
7.) Javaslat a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelő-váltásával
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
8.) Javaslat az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló
ingatlan ingyenes használatba adására
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtására az Ózd, Mekcsey István úti orvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületének felújításához
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
10.)Javaslat az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetésére
Előterjesztő:
Polgármester
11.)Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására és a 244/2011.
(IX. 15.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő:
Jegyző
12.)Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Ózd Városért” kitüntető díj
adományozására
Előterjesztő:
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke
13.)Javaslat – köztemetés tárgyában - elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott
döntés helybenhagyására
Előterjesztő:
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke

14.) Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött víziközmű szolgáltatásra vonatkozó
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
15.)Javaslat az Ózd, Páfrány út 6. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi kérelem
elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
16.)Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének – „Az LHH kistérségek
projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú – kistérségi pályázatban
való önkormányzati részvételről szóló – 327/2011. (XII. 22.) határozata módosítására
Előterjesztő:
Alpolgármester
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17.)Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2012. I. félévi működéséről
Előterjesztő:
Polgármester
18.)Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól,
pénzügyi helyzetéről 2012. augusztus 31-ig
Előterjesztő:
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
19.) Tájékoztató az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításával kapcsolatos 4/2012.
(I. 26.) határozat végrehajtásának jelenlegi állásáról
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
20.)Tájékoztató a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
21.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
22.)Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő:
Polgármester
23.)Tájékoztató a június 21-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
24.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
1.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint
szociális és kegyeleti támogatásairól
Dr. Almási Csaba elmondja, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény előírja, hogy amennyiben a helyi önkormányzat rendelkezik ilyen rendelettel, azt
a hatályban lévő jogszabálynak megfelelően kell áttekinteni, aktualizálni. Ózd városának
van ilyen rendelete, mely számos ponton olyan jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz,
amelyek hatályon kívül helyezésre kerültek, ezért tartalmi újítás és változtatás nélkül egy
új rendelet megalkotásával aktualizálják a jelenlegi jogszabályokhoz igazodó helyi
rendeletet.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletet. Tájékoztatásul közli, hogy a rendelet a mindenkor
rendelkezésre álló keret felosztását tartalmazza. Ebben az évben 400.000 Ft-os keret áll
rendelkezésre.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól,
valamint szociális és kegyeleti támogatásairól
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Ózd Városi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) és az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyeleténél (a
továbbiakban:
Közterület-felügyelet)
foglalkoztatott
köztisztviselőkre
és
közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselők), valamint ahol a
rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, a nyugállományú köztisztviselőkre is.
(2) A rendelet rendelkezéseit a polgármesterre, a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterre, valamint az (1) bekezdés szerinti munkáltatóknál a munka
törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalókra is megfelelően alkalmazni
kell.
2.§
(1)

A juttatások és támogatások fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési
rendeletben állapítja meg.

(2)

A jegyző a juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdése alapján Közszolgálati
Szabályzatban határozza meg.

(3)

A juttatási fajtákról - minden évben - a pénzügyi fedezet függvényében a jegyző
dönt.

(4)

Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell
vezetni.

(5)

A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, a kérelem beérkezésének
sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – a
nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.
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(6)

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület év közben a juttatások és támogatások
fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, a felhasználás során előnyben kell
részesíteni a nyilvántartásban már szereplő igényeket.
3.§

(1)

A jegyző a juttatásokkal kapcsolatban intézkedik:
a) azok körültekintő felhasználásáról,
b) a jogviszonyban álló köztisztviselők
figyelemmel kíséréséről,
c) a jogosultság megállapításáról és
d) a megítélt juttatások folyósításáról.

(2)

szociális

helyzetének

folyamatos

A jegyző a támogatásokkal kapcsolatban:
a) intézkedik a szociális támogatások körültekintő felhasználásáról és
b) a társadalmi és érdekképviseleti szervekkel együttműködve figyelemmel kíséri a
nyugdíjas állomány szociális helyzetét, nyilvántartja és folyamatosan kapcsolatot
tart a tartósan gondozásra szorulókkal.

(3)

A nyugállományú köztisztviselők szociális
kapcsolattartásra a jegyző referenst bíz meg.

gondozására,

a

velük

való

2. A Képviselő-testület által megállapított juttatások
4.§
(1) A köztisztviselő részére
a)

visszatérítendő szociális juttatásként:
aa) lakásépítési és -vásárlási támogatás címén: lakásvásárláshoz, építéshez,
bővítéshez, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön,
ab) illetményelőleg,
b) vissza nem térítendő szociális juttatásként:
ba) albérleti díj hozzájárulás címén: bérleti, albérleti díjhoz pénzbeli
hozzájárulás,
bb) családalapítási támogatás címén: egyösszegű gyermekszületési támogatás,
bc) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
bd) egészségügyi juttatásként szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához
történő hozzájárulás,
c) jóléti juttatásként:
ca) kedvezményes üdültetés,
cb) törzsgárda tagság elismerés
adható.
(2) Szociális támogatás címén vissza nem térítendő juttatásként:
a) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély,
b) temetési segély
adható.
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3. A Képviselő-testület által megállapított támogatások
5.§
(1) A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel - rászorultság
alapján – pénzbeli és természetbeni támogatásban részesíthető.
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
c) kedvezményes üdültetés.
(3) Támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli, vagy szóbeli kérelme alapján,
valamint hivatalból adható. A szóbeli kérelemről feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(4) A kérelem elbírálásakor, rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
a) szociális rászorultság,
b) egészségi állapot,
c) lakhatási körülmények,
d) életkörülmények javítása.
(5) A támogatásra való jogosultságról a jegyző – az érdekképviseleti szerv bevonásával –
dönt és a döntésről az érintetteket írásban értesíti.
6.§
(1) Eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki átmenetileg
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül:
a) az eddigi életkörülményeket hátrányosan befolyásoló esemény,
b) ha családi esemény bekövetkezésekor jelentős anyagi kár éri,
c) a saját, vagy a vele közös háztartásban élő közvetlen hozzátartozója egészségi
állapota miatt időszakosan anyagi gondokkal küzd.

7.§
Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki a vele közös háztartásban
élt közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek
viselése létfenntartását veszélyezteti.
8.§
Kedvezményes üdültetésben részesíthető a nyugdíjas köztisztviselő, amennyiben a
Polgármesteri Hivatal saját üdülőiben a teljes, vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak az
üdültetési lehetőségeket az előzetes felmérések alapján nem merítik ki.
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4. Záró rendelkezések
9.§
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti
a) Ózd Város Önkormányzatának a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásáról szóló
26/2001. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
b) a Rendelet módosításáról szóló 31/2003.(XI.20.) önkormányzati rendelet.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

Fazekas Zoltán javasolja, hogy a 2.) és 3.) napirend tárgyalására együtt kerüljön sor,
szavazni külön fognak a napirendekről.
2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…… (……) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) napirend
Tájékoztató Ózd város 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Fürjes Pál elmondja, a költségvetés I. félévi teljesítési számai alapján látható, hogy a
városban működő gazdálkodó szervezetek nehézségei begyűrűztek az önkormányzat
bevételeibe is, így a tervezett adóbevételhez képest kevesebbet fognak elérni. Ennek
kompenzálásra már a költségvetés elfogadásakor előirányoztak takarékossági
intézkedéseket. Az önkormányzati intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat
megértette az idők szavát, reméli, további takarékossági intézkedésekkel a működési
hiányt tovább lehet csökkenteni. A tervezett működési hiány 202 M Ft volt, amit eddig
178 M Ft-ra tudtak mérsékelni. Megköszöni az intézményeknek, hivatalnak,
önkormányzatnak, azoknak, akik tevőlegesen közreműködtek a hiány lefaragásában a
munkáját. Kiemeli az első fordulós ÖNHIKI pályázattal nyert 102,5 M Ft jelentőségét,
amely nagy számnak tűnik, viszont az egy főre eső lakosságszámhoz mérve nem túl
magas összeg. Az elfogadott adóbevételt nem fogják tudni teljesíteni, ezért az
elkövetkezendő időre 175 M Ft-tal mérsékelni kell. A bevételi előirányzatok 50 M Ft-tal,
a kiadás 74,5 M Ft-tal csökkent, így ez 24 M Ft tervezett hiány csökkenést eredményezett.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elfogadott módosítást ismerteti.
A rendelet 7. mellékletének 3. pontjában a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézménynél a Sportcsarnok éttermének átalakítása tételnél változásként szerepel -4559
EFt, ezt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság törölte, és meghagyta az eredeti előirányzatot.
Amennyiben Polgármester úr és a Képviselő-testület egyetért ezzel, ezt az összeget a
felhalmozási tartalékkeret terhére kívánják finanszírozni. A bizottság is nyugtázta, hogy
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csökken a működési hiány, tisztában vannak a vállalkozások helyzetével, több plusz terhet
már nem tudnak rájuk terhelni.
Dr. Bélteczki János közli a Szociális és Egészségügyi Bizottság mindkét előterjesztést
egyhangúlag támogatja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság mindkét előterjesztést
egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Ágazatukat érinti egy korábbi 20 M Ft zárolt összeg végleges elvonása, ami
azonban a működésüket nem fogja zavarni. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Fürjes Pál javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által ismertetett
módosítással együtt fogadják el a rendeletet.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a 2.) napirenddel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet II..3.1.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a
2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és a 2. melléklet V.1.2. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetésének
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a) költségvetési bevételei főösszegét
b) költségvetési kiadásai főösszegét
c) összes hiányát

7.137.770 E Ft-ban
8.297.698 E Ft-ban
1.339.330 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1.339.330 E Ft-os hiányából
a) a működési hiány összege:
b) felhalmozási hiány összege:

474.093 E Ft
865.237 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt
a) belső finanszírozás keretében
előző évi pénzmaradványból

295.917 E Ft

b) külső forrás bevonásával
működési hitel felvételéből

178.176 E Ft

összegben finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b.) pontja szerinti felhalmozási hiányt
belső finanszírozás keretében
előző évi pénzmaradványból
865.237 E Ft
összegben finanszírozza.”
(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2012. évi költségvetési
kiadásainak módosított előirányzata 4.174.446 E Ft, melyből
a) az általános tartalék összege
23.469 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege
ba) működési célra
7.572 E Ft,
bb) felhalmozási célra
5.278 E Ft,
c) a pályázati céltartalék összege
1.478 E Ft,
d) vis-maior tartalék összege
5.000 E Ft,
e) felhalmozási tartalék (kötvényből
fel nem használt rész)
144.801 E Ft,
f) A hajdúszoboszlói üdülő értékesítés
bevételéből képzett tartalék
4.800 E Ft
(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege 3.311.850 E Ft,
címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
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(10) A felújítási kiadások módosított előirányzata 278.247 E Ft, a beruházási kiadások
módosított előirányzata 938.119 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti
részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.”
2. §
(1) A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.
(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
4.§
(1) Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 1. melléklete a következő 1015-1019) sorral egészül ki:
„1015) 7997/4 hrsz.-ú ingatlan,
1016) 8358/3 hrsz.-ú ingatlan,
1017) 8358/4 hrsz.-ú ingatlan,
1018) 8358/8 hrsz.-ú ingatlan,
1019) 8358/9 hrsz.-ú ingatlan.”
(2) A Vagyonrendelet 5. melléklete a következő 3311-3314) sorral egészül ki:
„3311) 7997/3 hrsz.-ú ingatlan,
3312) 8358/5 hrsz.-ú ingatlan,
3313) 8358/6 hrsz.-ú ingatlan,
3314) 8358/7 hrsz.-ú ingatlan.”
5. §
(1) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (V.31.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekhez fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének
szabályáról.
(2) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 1. melléklet 417) és 462) sora.

Dr. Almási Csaba
Jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a 3.) napirenddel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2012. (IX. 20.) határozata
Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzata 2012.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A költségvetés I. féléves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város honlapján közzé kell
tenni.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2012. szeptember 30.
-.-.-

4.) napirend
Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott központi támogatásból fel nem
használt összegről történő lemondásra
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 2000 gyermeknek 44 napon
keresztül biztosították az étkeztetését. Ebben az évben visszaélések, problémák nem
voltak. Az a kormányzati szándék, ami az őstermelőket, mezőgazdasági kistermelőket
segíti, támogatandó. Megkezdődött az új tanév, ebben az évben is biztosítják valamennyi
gyermek részére az iskola tej és gyümölcs programot.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2012. (IX. 20.) határozata
a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból fel nem használt összegről
történő lemondásról
A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület lemond a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból
fel nem használt 17.658.876,- Ft összegről.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fel nem használt támogatási összeg – az
elszámolással egyidejűleg – 2012. szeptember 17-én visszautalásra került a Magyar
Államkincstár részére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1.697.784,- Ft önkormányzati önerőt, mely 118 fő
kiskorú gyermek szociális nyári étkeztetésének finanszírozásához szükséges.
Az önerő átmenetileg az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő
intézményei dologi kiadási előirányzatából kerül biztosításra.
Az önerő fedezetét a költségvetési rendelet decemberi módosítása során kell véglegesen
biztosítani.
Felelős: Polgármester
Határidő: következő költségvetési rendelet módosítása
-.-.5.) napirend
Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény ismételt benyújtására

Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba: az Oktatási és Kulturális Bizottság szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A városnak nagy esélye van arra, hogy támogatáshoz jusson.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2012. (IX.20.) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény ismételt benyújtásáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
I.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2.
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

II.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
1. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
2. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 950.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
3. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 178.176 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
4. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
5. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felelős: Pályázat benyújtásáért Polgármester
Határidő: 2012. november 5.
-.-.6.) napirend
Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására

Dr. Almási Csaba elmondja, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását több magasabb rendű jogszabály változása indokolja. Egy
folyamat elején vannak, melyet további lépések fognak követni. Az oktatási ágazatot
érintő jogszabályváltozásokról van szó, melynek következtében 2013. évtől az iskolák
vonatkozásában a fenntartói szerep az államhoz kerül, az önkormányzatra működtetői
szerep hárul. Az állam létrehozta a Klebelsberg Kunó Központot, amely tömöríti azokat a
feladatokat, hatásköröket, ezek ellátására szolgáló szakembereket, amelyek az állam
fenntartói szerepének gyakorlásához szükségesek. Az Oktatási, Művelődési és Sport
Osztálynak a létszáma ezen túlmenő változások miatt is jelentős mértékben csökkent,
létrehozásra került a Sportszervező Iroda. Október 1-től a közművelődési feladatok az
Ózdi Művelődési Intézményekhez kerülnek, így az osztály létszáma négy főre csökken,
amely osztály keretében való működtetését nem indokolja. 2012. október 1-től december
31-ig az Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Köznevelési Csoportként a
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Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály keretében fogja ellátni tevékenységét.
2013. január 1-től a köznevelési feladatok ellátásához egy köznevelési referensre lesz
szükség, a működtetéssel kapcsolatos feladatok az Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnokságához fognak kerülni és nem a Polgármesteri Hivatalhoz. Ezen túlmenően is
vannak folyamatban változások, amelyek az államigazgatási feladatköröket érintik.
Megjelent a járási hivatalokról szóló törvény, két kormányrendelet, amely közül az egyik
az átadandó hatáskörökről, a másik pedig a járási kormányhivatalok jogállásáról és
szerkezeti felépítéséről rendelkezik. 2013. január 1-től állnak fel a járási
kormányhivatalok. Polgármester úrral a délelőtt folyamán előkészítő tárgyaláson vettek
részt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál. Megállapodtak abban, hogy
az ózdi járási hivatal székhelye a Polgármesteri Hivatal régi épületének földszintjén és
első emeletén lesz, a járási hivatal törzs hivatalának létszáma az előzetes elképzelések
szerint 60-70 fő közé tehető. Ehhez kapcsolódik 5 szakigazgatási szerv, a Munkaügyi
Központ, a Földhivatal, az ÁNTSZ, az állategészségügy, a gyámügy és jelen állás szerint
az építéshatóság is, de ebben még lehet változás. A Polgármesteri Hivatal jelenlegi
állományából azon személyek egy része, akik államigazgatási feladatot látnak el, át
fognak kerülni a járási kormányhivatalhoz, illetve olyan személyek, akik meghatározott
funkcionális feladatot látnak el. Előzetes elképzelések szerint ez a létszám 40 fő lesz. Ez
januárban szükségessé teszi a Polgármesteri Hivatal szerkezetének átalakítását. Számos
feladat, hatáskör elkerül a Polgármesteri Hivataltól, a lecsökkenő hatáskörhöz kell
igazítani a létszámot. Ez a jövő év január-februári hónapoknak lesz a költségvetés
tervezésével párhuzamosan igen komoly munkája.
Fazekas Zoltán kiemeli, a jelenlegi szervezeti átalakítás nem jár létszámleépítéssel,
munkakör megszűnésével, az osztály a feladatát más szervezeti keretek között folytatja
tovább.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2012. (IX.20.) határozata
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 1. melléklete szerint
jóváhagyja.
Felelős:
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért:
Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője
Határidő:

folyamatos, valamint döntést követően azonnal
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1. melléklet a 129/2012. (IX.20.) határozatához
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
1)

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) III.3.1.2.
pontja a következők szerint módosul:
„III.3.1.2. Önkormányzati Iroda:
III.3.1.2.1. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
III.3.1.2.2. Pénzügyi Osztály”

2)

Az SZMSZ III.3.2.1. pontja a következők szerint módosul:
”III.3.2.1.Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály szervezeti felépítése:
III.3.2.1.1. Osztályvezető
III.3.2.1.2. Osztályvezető-helyettesek
III.3.2.1.3. Köznevelési Csoport
III.3.2.1.4. Csoportba nem osztott ügyintézők”

3)

Az SZMSZ IV.10.1. pontja a következők szerint módosul:
„IV.10.1. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály feladatai:
IV.10.1.1. Humánpolitikai feladatok
IV.10.1.1.1. Ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe
tartozó köztisztviselőket érintő munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos
előkészítő feladatokat, döntésre előkészíti a személyi- és munkaügyeket.
IV.10.1.1.2. Nyilvántartja a személyi anyagokat, vezeti a közszolgálati
alapnyilvántartást, KÖZIGTAD nyilvántartást, valamint a köztisztviselők
teljesítményértékelési iratait.
IV.10.1.1.3. Ellátja a hivatali dolgozókat érintő munkaügyi tervezési munkákat,
elkészíti a költségvetéshez, beszámolóhoz, záráshoz a munkaügyi
adatszolgáltatást.
IV.10.1.1.4. Elkészíti a köztisztviselőket érintő Jegyzői, Polgármesteri és
együttes utasítások tervezetét, részt vesz egyéb szabályzatok előkészítésében.
IV.10.1.1.5. Gondoskodik a nyilatkozattételre köteles köztisztviselői és
hozzátartozói vagyonnyilatkozat törvényben meghatározott eljárási szabályok
szerinti védelméről, az adatkezelés jogszerűségéről.
IV.10.1.1.6. Szükség esetén előkészíti a köztisztviselői munkakörök
pályáztatását, lebonyolítja a pályázati eljárásokat.
IV.10.1.1.7. Ellátja a dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos
feladatokat, elkészíti a tanulmányi szerződéseket.
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IV.10.1.1.8.
Közreműködik
a minősítések előkészítésében.
IV.10.1.1.9. Testületi döntésre előkészíti a kitüntetési javaslatokat.
IV.10.1.1.10. Közreműködik a tisztségviselők munkájának szervezésében, segíti
az országgyűlési képviselő tevékenységét.
IV.10.1.1.11. Segíti a hivatalvezetés feladatainak gyakorlását és adminisztrációs
munkáját.
IV.10.1.1.12. Közreműködik az önkormányzati rendezvények, ünnepségek
előkészítésében, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szervezési
feladatokban.
IV.10.1.2. Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok:
IV.10.1.2.1. Közreműködik a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők
munkájának szervezésében.
IV.10.1.2.2. Gondoskodik a testületi, bizottsági anyagok, előterjesztések,
munkatervek előkészítéséről, napirendek, meghívók összeállításáról.
IV.10.1.2.3. Elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyveit, ellátja az ebből adódó
további feladatokat.
IV.10.1.2.4. Gondoskodik a testületi döntések nyilvántartásáról, kihirdetéséről, a
határozatok végrehajtásának megszervezéséről.
IV.10.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok:
IV.10.1.3.1. Segíti az országgyűlési és települési képviselők tevékenységét,
közreműködik lakossági fórumok, fogadóórák szervezésében.
IV.10.1.3.2. Ellátja a választásokkal és népszavazásokkal, valamint a
népszámlálással kapcsolatos feladatokat, a Kincstári és Gondnoksági Csoporttal
együttműködve gondoskodik a technikai feltételekről.
IV.10.1.3.3. Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó egyes szabályzatokat,
gondoskodik módosításukról.
IV.10.1.4. Köznevelési feladatok:
IV.10.1.4.1. Államigazgatási feladatok:
IV.10.1.4.1.1. Átruházott feladatként ellátja az ágazati intézmények törvényességi
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
IV.10.1.4.1.2. Készíti és nyilvántartja az ágazattal kapcsolatos statisztikát,
mutatószámokat, adatokat szolgáltat a normatíva igényléséhez, ellenőrzésekhez.
IV.10.1.4.1.3. Ellátja és koordinálja a tankötelezettséggel kapcsolatos hatósági
feladatokat.
IV.10.1.4.2. Önkormányzati feladatok:
IV.10.1.4.2.1. Közreműködik az önkormányzat által fenntartott oktatási,
közművelődési és sport intézmények (továbbiakban: ágazati intézmények)
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létesítésével,
átszervezésével, megszüntetésével
és
felügyeletével
kapcsolatos feladatok ellátásában.
IV.10.1.4.2.2. Közreműködik a köznevelés céljait szolgáló önkormányzati
pénzeszközök felosztási irányainak és arányainak meghatározásában.
IV.10.1.4.2.3. Előkészíti az ágazati intézményekkel összefüggő testületi
előterjesztéseket.
IV.10.1.4.2.4. Figyelemmel kíséri az intézmények szakmai, gazdasági munkáját.
IV.10.1.4.2.5. Közreműködik a köznevelés helyzetének városi szintű
elemzésében, azok fejlesztési, működési feltételeinek megteremtésében, ilyen
irányú testületi határozatok végrehajtásában.
IV.10.1.4.2.6. Összehangolja a köznevelési intézmények működését, segíti azok
tevékenységét.
IV.10.1.4.2.7. Összehangolja, segíti a nem önkormányzati intézmények,
egyházak, civil és ifjúsági szervezetek oktatással kapcsolatos tevékenységét.
IV.10.1.4.2.8. Koordinálja, támogatja és segíti a városi szintű oktatási
rendezvények szervezését, lebonyolítását.
IV.10.1.4.2.9. Közreműködik az ágazati intézmények költségvetésének városi
szintű előkészítésében.
IV.10.1.4.2.10. Előkészíti az ágazati intézményvezetők feletti munkáltatói jog
gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseket, döntéseket.
IV.10.1.4.2.11. Irányítja és koordinálja a városi pedagógusok
képzését,
továbbképzését és a szakmai munkaközösségek munkáját.
IV.10.1.4.2.12. Koordinálja, kezdeményezi, előkészíti az ágazatban dolgozó helyi
és magasabb szintű kitüntetési és elismerő címek odaítélését.
IV.10.1.4.2.13. Közreműködik a köznevelési intézmények más szervek által
történő igénybevételi lehetőségének kidolgozásában, és a térítési díjak
megállapításában.
IV.10.1.4.2.14. Kapcsolatot tart az ágazatban működő érdekképviseleti
szervezetekkel, önszerveződő csoportokkal, az ágazatot érintő feladatok
megvalósítása érdekében.
IV.10.1.4.3. Kistérségi oktatás-nevelési feladatok:
IV.10.1.4.3.1. Szervezi, koordinálja és végrehajtja az Ózd Kistérség Többcélú
Társulási megállapodásában foglalt közoktatási feladatokat.
IV.10.1.4.3.2. Működteti a szakmai munkaközösségeket.
IV.10.1.4.3.3. Megszervezi a tanfolyamokat, továbbképzéseket, szakmai napokat
a térség pedagógusainak.
IV.10.1.4.3.4. Biztosítja a térségben a szakszolgálati feladatok ellátását, nevelési
tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés, pályaválasztás terén.
IV.10.1.4.3.5. Felügyeli és szakmailag segíti az Ózd Kistérségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat működését.
IV.10.1.4.3.6. Összehangolja a városi-térségi tehetséggondozás feladatait.
IV.10.1.4.3.7. Szakmai pályázatokat készít és kezeli a pályázatokon nyert
támogatásokat.
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IV.10.1.4.3.8. Lekéri a többcélú társulásokat
megillető
normatív
támogatásokat mutatószámok alapján.
IV.10.1.4.3.9. Városi-térségi adatszolgáltatást végez.
IV.10.1.4.3.10. Szakmai beszámolót készít a Társulási Tanács ülésére.
IV.10.1.4.3.11. Segíti a polgármesterek, jegyzők jogszabályban előírt kötelező
feladatainak végrehajtását a közoktatásban.
IV.10.1.4.3.12. A Társulási Tanács elé terjeszti a hatáskörébe tartozó
közoktatással kapcsolatos döntések meghozatalára irányuló javaslatokat.
IV.10.1.5. Ózd Kistérség Többcélú Társulás működésével kapcsolatos feladatok:
IV.10.1.5.1. Előkészíti a Társulási Tanács – szükség szerint szervei – üléseit,
összeállítja a meghívót, közreműködik az ülések lebonyolításában.
IV.10.1.5.2. Közreműködik a Társulási Tanács ülése döntéseinek
előkészítésében, elkészíti és az előterjesztésekkel együtt továbbítja az ülések
meghívóit, részt vesz a feladatok végrehajtásának koordinálásában.
IV.10.1.5.3. Részt vesz a Társulási Tanács – szükség szerint bizottságai -, illetve
a Társulási Tanács Elnökségének és a Jegyzői Kollégium ülésein, biztosítja az
ülések megtartásához szükséges feltételeket, az ülésről jegyzőkönyvet készít.
IV.10.1.5.4. Rendszeres kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási
szervezetekkel, intézményekkel, kistérségi megbízottakkal, összegyűjti az
elképzeléseket, javaslatokat.
IV.10.1.5.5. Folyamatosan nyilvántartja a társulás szerveinek döntéseit,
figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását.
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.)
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül
kapcsolódó ügyekben.„
4)

Az SZMSZ IV.11.3. pontja a következők szerint módosul:
[A bizottságok munkájának adminisztrációját a hivatal részéről az alábbi
osztályok végzik:]
„IV.11.3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: Humánerőforrás és
Képviselő-testületi Osztály,”

5)

Az SZMSZ IV.19.2. pontja a következők szerint módosul:

1)
2)

„IV.19.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
Jegyző
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
Aljegyző
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja

3)

Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
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a)
b)

osztályveze
pontja
osztályvezető-helyettesek

2007.évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d.,
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja

4)
a)
b)

Belső Ellenőrzés
belső ellenőrzési csoportvezető
belső ellenőr

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja

5)
a)
b)
c)

Kincstári és Gondnoksági Csoport
kincstári és gondnoksági csop.vez. 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
pénzügyi ügyintéző
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
kistérségi pénzügyi ügyintéző
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja

6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pénzügyi Osztály
osztályvezető
osztályvezető-helyettes
költségvetési csoportvezető
gazdálkodási csoportvezető
adóügyi csoportvezető
pénzügyi ügyintéző
költségvetési ügyintéző
adóügyi ügyintéző

2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja

7)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Hatósági Osztály
osztályvezető
osztályvezető-helyettes
lakossági csoportvezető
gyámhivatali csoportvezető
gyámhivatali ügyintéző
gyámügyi ügyintéző
vállalkozási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
nyilvántartási és okmányügyintéző
anyakönyvvezető
népesség-nyilvántartási ügyintéző
hagyatéki ügyintéző
szervezési ügyintéző
építési csoportvezető
építésügyi ügyintéző

2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja

8)
a)
b)

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
osztályvezető-helyettesek
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
(vagyongazdálkodási és fejlesztési csoportvezető,
beruházási és műszaki csoportvezető)
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c)
d)
e)

beruházási ügyintéző
2007.évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
közbeszerzési ügyintéző
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja
jogi és ingatlangazdálkodási ügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja

9)
a)
b)
c)

e)

Szociális és Egészségügyi Osztály
osztályvezető
2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja
osztályvezető-helyettes
2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja
szociális és gyermekvédelmi hatósági,
ügyfélszolgálati csoportvezető
2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja
szociális és gyermekvédelmi ellátások
pénzügyi csoportvezetője
2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja
szociális ügyintéző
2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja. „

6)

Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7)

Az SZMSZ módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

8)

Az SZMSZ módosítása 2012. október 1-jén lép hatályba.

9)

Hatályát veszti a III.3.2.5., a IV.10.7. és a IV.10.8.5.5. pont.

d)

Ózd, 2012. szeptember 20.
Dr. Almási Csaba
jegyző
Záradék:
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 129/2012. (IX.20.) határozatával hagyta jóvá.

Ózd, 2012. szeptember 20.
Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet az SZMSZ módosításhoz
„2. melléklet a SZMSZ-hez
Képviselő-testület

Jegyző

Polgármester

Alpolgármester

Jegyzői iroda

Önkormányzati
iroda

a.) Humánerőforrás és
a.) Településfejlesztési és
Képviselő-testületi
Vagyongazdálkodási
Osztály
Osztály
b.) Jogtanácsos
b.) Pénzügyi Osztály
c.) Belső Ellenőrzés
d.) Kincstári és
Gondnoksági Csoport

-.-.-

Kabinet

Aljegyző, mint hatósági
irodavezető,
Hatósági Iroda

a.) Hatósági Osztály
b.) Szociális és
Egészségügyi
Osztály”
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7.) napirend
Javaslat a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelőváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Fürjes Pál elmondja, az ülés elején kiosztásra került egy módosított határozati javaslat, az
eredeti elképzelés helyett - miszerint az Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
üzemeltetésébe kerülnének az ingatlanok – az ÓZDINVEST Kft. kapja az óvóhelyek
kezelői jogát. A nem lakáscélú ingatlanok kezelését a Kft. végzi, tehát célszerűnek tartják,
hogy további létesítmények is hozzá tartoznak, hisz ezek hasznosítása, bérbeadása is a
tevékenységi körébe tartozik.
Vitális István elmondja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a módosítással együtt
tárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2012. (IX. 20.) határozata
a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok
kezelő-váltásával kapcsolatos döntés meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonát képező, a határozat 1.
mellékletében felsorolt 9 db polgári védelmi óvóhely kezelői jogát az
ingatlanok életvédelmi jellegének megszűnése miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 2012. szeptember 30. napjával
elvonja.
2. Ózd Város Önkormányzata a határozat 1. mellékletében szereplő 9 db korábban
polgári védelmi óvóhelyként funkcionáló, jelenleg földalatti építmény
megnevezésű ingatlanokat 2012. október 1. napjától határozatlan időtartamra az
ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe adja a nem lakáscélú ingatlanokra vonatkozó
üzemeltetési szerződésben foglalt feltételek szerint.
3. Ózd Város Önkormányzata felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét a bérlet
útján hasznosított építmények bérlőivel történő szerződés megkötésére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nem lakáscélú
ingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződés-módosítás aláírására.
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Felelős: - üzemeltetésbe adásért, szerződés-módosítás előkészítéséért:
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
- üzemeltetésért és a bérleti szerződések megkötéséért:
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: üzemeltetésre adásra: 2012. október 1.
bérleti szerződések módosítására: 2012. október 15.

1. melléklet a 130/2012. (IX. 20.) határozathoz
Polgári védelmi óvóhelyként funkcionáló, jelenleg földalatti építmény
megnevezésű ingatlanok
-

-

-

1. sz. óvóhely Labor melletti 1.160 m2 alapterületű, 743 lgm3 298/600 fő
befogadóképességű, bejárata az 5035, 5036 hrsz-ú ingatlanokról.
2. sz. óvóhely kiserdőaljai 300 m2 alapterületű, 703 lgm3 320/567 fő
befogadóképességű, bejárata az 5041, 5063 hrsz-ú ingatlanokról.
3. sz. óvóhely Ív úti 523 m2 alapterületű, 436 lgm3 192 fő befogadóképességű,
az 5273 hrsz-ú ingatlan alatt.
4. sz. óvóhely Munkás úti 2730 m2 alapterületű, 4653 lgm3 1870/3570 fő
befogadóképességű, bejárata a 7158, 7163 hrsz-ú ingatlanokról, a 7132, 7148,
7150, 7152 ingatlanok alatt.
5. sz. óvóhely alsóhegysori 612 m2 alapterületű, 1102 lgm3 445/900 fő
befogadóképességű, bejárata a 7126, 7127 hrsz-ú ingatlanokról.
6. sz. óvóhely Petőfi úti 300 m2 alapterületű, 693 lgm3 224/560
fő
befogadóképességű, bejárata az 1489 hrsz-ú ingatlanról, az 1482-1495 hrsz-ú
ingatlanok alatt van.
7. sz. óvóhely volt tömörítőműi 156 m2 alapterületű, 284 lgm3 114/263 fő
befogadóképességű, bejárata a 4976/1 hrsz-ú ingatlanról és ez alatt van.
8. sz. óvóhely sajóvárkonyi 84 m2 alapterületű, 184,5 lgm3 63/100 fő
befogadóképességű, a 4977 hrsz-ú ingatlan alatt van.
9. sz. óvóhely hétesi, 375 m2 alapterületű, 717,5 lgm3 287/513 fő
befogadóképességű, az 5026 hrsz-ú ingatlan alatt.
-.-.7.) napirend
Javaslat az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló
ingatlan ingyenes használatba adására

Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Tóth Pál, mint a Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke elmondja, az előterjesztést
egyhangúlag elfogadásra ajánlják.
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2012.(IX.20.) határozata
az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan
ingyenes használatba adásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képző 1188/6
hrsz-ú, üzemi terület elnevezésű, 9709 m2 területű ingatlant az ÓZDINVEST
Kft. üzemeltetéséből 2012. szeptember 20. napjával elvonja, és 2012.
szeptember 21. napjától az Ózdi Vízmű Kft. ingyenes használatába adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés
módosítás, valamint az ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás
aláírására.
Felelős:

az üzemeltetési szerződés módosítás és az ingyenes használatba adásról
szóló
megállapodás
előkésztéséért:
Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
aláírásért: Polgármester

Határidő: döntést követően azonnal
-.-.9.) napirend
Javaslat ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtására az Ózd, Mekcsey István úti orvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületének felújításához
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag támogatja. Örvendetes, hogy az összes alapellátó hely
vonatkozásában sor kerül a rekonstrukcióra. Ebben a nehéz időkben ez is bizonyítja a
város eltökéltségét.
Vitális István elmondja, az épület teljes körű felújításáról van szó. Most nyer
létjogosultságot az, hogy miért kerül kialakításra az épületben található lakásból egy
könyvtár, hisz ha a pályázat nyer, szükség lesz rá. A pályázat támogatottsága 100 %-os,
önerő biztosítását nem igényli. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Obbágy Csaba kiemeli, nagyon fontos, hogy nyerjen a pályázat, hisz rendkívül magas az
épületkomplexum kihasználtsága. Ha a pályázat nyer, beteljesedik az a szándék, ami az új
iskolai könyvtár kialakítását indokolta. A könyvtár átadására a jövő héten kerül sor.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2012.(IX.20.) határozata
az ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtásáról az Ózd, Mekcsey István úti orvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületeinek felújításához
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata az Ózd, Mekcsey István út 199. szám alatti (hrsz:
4290/2) háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat épületeinek felújítása érdekében
pályázatot nyújt be az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra.
2. A pályázat keretében igényelt támogatás összege 60 M Ft, mely a kiírás szerint az
önkormányzat esetében 100 % vissza nem térítendő támogatást jelent, saját forrás
biztosítását nem igényli.
3. Ózd Város Önkormányzata a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig változatlanul fenntartja és
üzemelteti.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat pozitív elbírálása
esetén a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Pályázati dokumentáció elkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazd. Osztály
vezetője
A pályázat és azzal kapcsolatos dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2012. december 31., illetve értelemszerűen
-.-.10.) napirend
Javaslat az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetésére
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2012. (IX.20.) határozata
az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító úgy dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E.§ (3) bekezdése alapján kezdeményezi
a Miskolci Törvényszéknél az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetését, tekintettel
arra, hogy az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált.
A Képviselő-testület megköszöni az alapítvány munkáját.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
okiratok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
döntést követően azonnal
-.-.11.) napirend
Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására
és a 244/2011. (IX. 15.) határozat hatályon kívül helyezésére

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2012. (IX. 20.) határozata
a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról és a
244/2011. (IX. 15.) határozat hatályon kívül helyezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta:
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1) A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező 2012. évi belső
ellenőrzési munkatervet jóváhagyja.
2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2012. évi belső
ellenőrzési munkaterv elfogadásáról” tárgyú, 244/2011. (IX. 15.) határozatot
hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Jegyző
Határidő: 2012. december 31.

100

1. melléklet a 134/2012.(IX.20.) határozathoz
2012. évi belső ellenőrzési munkaterv
A vizsgált időszak 2012. évben: 2010-2011. év
Az ellenőrzések módszere:

szúrópróbaszerű, indokolt esetben tételes

Az ellenőrzés célja:

A számviteli törvény teljesülése, a gazdálkodás
szabályszerűségének vizsgálata

I. Az ellenőrzési kapacitás meghatározása:
Naptári napok száma:
366 nap x 3 fő =
1098 nap
Pihenőnapok, szabadnapok száma:
104 nap x 3 fő =
-312 nap
Fizetett ünnep:
9 nap x 3 fő =
-27 nap
Fizetett szabadság:
39 nap + 32 nap + 32 nap =
-103 nap
Továbbképzés, jogszabályok tanulmányozása
10 nap x 3 fő =
-30 nap
__________________________________________________________
Revizori napok száma:
626 nap
II. Az éves revizori napok megoszlása
1) Gazdasági, pénzügyi ellenőrzés:
a) Ózd város költségvetési intézményeinél:
b) Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzatainál:
2) Utó-, téma- és célvizsgálatok revizori napjai:
Összesen:

204
354

nap
nap

68 nap
626 nap

III. Az ellenőrzések ütemezése Ózd város intézményeinél:
Ellenőrzendő egység
megnevezése

Ellenőrzés tervezett
időpontja

Revizori
napok

1) Rendszerellenőrzés
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény
2012.XI.5 – 2012.XI.28.
2) Pénzügyi ellenőrzés
a) Ózd Városi Polgármesteri Hivatal:

54

nap
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aa) adókivetések törlése, adófizetési könnyítések
engedélyezése, nyilvántartása
2012.I.9.–2012.I.20 .

30

nap

ab) építésügyi bírság kiszabása, behajtása

2012.I. 23.–2012.I.30.

18

nap

ac) tárgyi eszköznyilvántartás, leltár

2012.II.13.- 2012.II 28.

36

nap

ad) sportszervezetek részére 2011. évben
nyújtott támogatások

2012.X.4.-2012.X.26.

48

nap

b) Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete:
kibocsátott számlák, számlázási
tevékenységek ellenőrzése
2012. II.1.–2012.II.8.

18

nap

A vizsgálatokra fordítandó revizori napok száma összesen:

204 nap

-.-.A 12.) – 15.) napirendek tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön
jegyzőkönyv tartalmazza.

16.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének – „Az LHH kistérségek
projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú – kistérségi pályázatban
való önkormányzati részvételről szóló – 327/2011. (XII. 22.) határozata módosítására
Fazekas Zoltán elmondja, az elmúlt időszakban döntött a Képviselő-testület az „LHH
Kistérségek projektjei” elnevezésű pályázatban való részvételről, melyet az Ózd Kistérség
Társulási Tanácsa pályázott meg. Ez a Komplex gyermekprogram Ózdot, Sajóvárkonyt
és Borsodbótát érinti. E településeken Biztos Kezdet gyerekház és Ifjúsági ház kialakítása,
működtetése történik majd, valamint megvalósul egy olyan felzárkóztató program is,
amely 2 éven keresztül hozzájárul a lakosság életminőségének, életszínvonalának
javításához. Ugyanakkor döntés született arról is, hogy a pályázatban való részvétel és az
előkészítés költségeit – 2 MFt-ot – meghitelezi az Önkormányzat a Társulásnak. Azóta
kiderült, hogy ez a projekt 160 MFt támogatást nyert. Az előkészítés teljes költsége 7,62
MFt, melyet a Társulás csak abban az esetben tud határidőre teljesíteni, ha Ózd Város
Önkormányzata meghitelezi számukra a teljes összeget. Ennek visszafizetése várhatóan
még 2012-ben teljesül, hiszen október 1-től indul a projekt, utána rögtön lehívható az
előleg, melyből visszafizetik ezt az összeget.
Vitális István: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra
javasolják.
Dr. Bélteczki János közli, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2012. (IX. 20.) határozata
„Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú –
kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 327/2011. (XII. 22.)
határozat módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A
kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 327/2011. (XII.
22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4. A Képviselő-testület Ózd város 2012. évi költségvetéséből megelőlegezi a pályázat
benyújtásához szükséges előkészítési feladatok költségét – legfeljebb 7,62 M Ft-ot, azaz
hétmillió-hatszázhúszezer forintot – a Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
előirányzatának terhére, amelyet átad Ózd Kistérség Többcélú Társulása költségvetésébe
azzal, hogy Ózd Kistérség Többcélú Társulása a támogatási összeg terhére 2012. évben
lehívott előlegből megtéríti Ózd Város Önkormányzatának a megelőlegezett költségek
teljes összegét.
Felelős: Polgármester
PH Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2012. szeptember 30.”
2. A 327/2011. (XII. 22.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései
hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak.
-.-.17.) napirend
Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2012. I. félévi működéséről
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót egybehangzóan
elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2012. (IX. 20.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012.
I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az
abban foglaltakat elfogadja.
-.-.18.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól,
pénzügyi helyzetéről 2012. augusztus 31-ig
Berki Lajos elöljáróban megköszöni Ózd Város Önkormányzatának és a Polgármesteri
Hivatalnak azt az együttműködést, segítséget, amit tanúsítanak az Ózdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat felé. A cigányság helyzetének javítása érdekében a város
vezetésével közösen több pályázatot nyújtottak be, vagy együtt valósítottak meg.
Legfontosabb gond, probléma a munkahely kérdése, a tanulás, illetve a közösségi kultúra
erősítése. Bár sok pályázat a romák bevonásával kerül megvalósításra, de az egyénnek is
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy dolgozzon. A tanulás tekintetében is
minden lehetőséget meg kell ragadni a Munkaügyi Központ közreműködésével. A
közösségi kultúrával kapcsolatosan elmondja, a hagyományok ápolását, az együttélés
szabályainak betartását, a lakás- és viselkedési kultúrát kell erősíteni. Több problémát
jelez a roma lakosság a nemzetiségi önkormányzatnál, pl. nem tudják hol ledolgozni azt a
30 napot, ami a segély jogosultságához szükséges. Éppen ezért kérdésként teszi fel a
városvezetésnek, hol lehet ezt az önkéntes munkát ledolgozni? A tanulmányi ösztöndíjjal
kapcsolatosan tájékoztat, új rendszerben, „Útravaló” programban van lehetősége a roma
tanulóknak pályázni az ösztöndíjra, melyet önkormányzatuknak ajánlással kell ellátni.
Megemlíti azt is, tudomásukra jutott, hogy egyik területről a másikra költözködnek a roma
lakosok. Az együttélés szabályait nem tartják be, viselkedésükkel zavarják környezetüket.
Álláspontja, az önkényes lakásfoglalók ellen hatóságilag fel kell lépni. A tisztességes
roma családok érdekében kijelenti, a törvényeket megkerülő, romboló életmódot folytató
romák mellé nem áll a roma önkormányzat sem. Feladatuk a foglalkoztatásban,
oktatásban, különböző programokban minden lehetőséget megragadni, hogy bekerüljenek.
Jó példa a telepprogram, amely Hétes- és Velence telepre irányul, e területeken jelentősen
javult a helyzet. Tájékoztat, a hónap végén őszi takarítási akciót szerveznek a
Kiserdőalján a lakosság bevonásával. Még egyszer megköszöni a segítőkész hozzáállást
mindenkinek.
Fürjes Pál kiemeli, a közösségi élet normáihoz való alkalmazkodás nagyon fontos
követelmény. Köszönetet mond Berki Lajosnak, az ÓRNÖ elnökének, mert minden
kérdésben gyorsan, rugalmasan működik együtt.
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Krokavecz Györgyné közli, Ózdon 6 szervezet, illetve intézmény van regisztrálva olyan
munkáltatóként, amely önkéntes munkát tud biztosítani. Ezekről a szervekről és
elérhetőségükről tájékoztatni fogja az elnök urat. Azonban ezen szervezetekben minimális
létszámot tudnak önkéntes munkában foglalkoztatni, így nem célszerű csak ezekre
alapozni.
Fürjes Pál javasolja, az önkéntes munka lehetősége az összes feltételével és
létszámkeretével együtt jelenjen meg Ózd város honlapján is. Kéri a bizottsági
véleményeket.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalta, egyhangúlag tudomásul vette a
tájékoztatót.
Tóth Pál: az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén tárgyalta és tudomásul
vette a tájékoztatót. Elmondja, hogy a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézménynél szeptember végén sok embernek lejár a szerződése. Kb. 50-60 fő cseréjére
kerül sor annak érdekében, hogy minél többen ledolgozhassák a kötelezően előírt évi
minimum 30 napot.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
19.) napirend
Tájékoztató az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításával kapcsolatos 4/2012.
(I.26.) határozat végrehajtásának jelenlegi állásáról
Bíró Ferenc röviden kiegészíti az előterjesztést. Az Ózdi Vízmű Kft a BORSODVÍZ Zrtvel közösen a finanszírozási megállapodás aláírásán munkálkodik a finanszírozó bankkal.
A vízjogi létesítési engedély kiadásához a hiánypótlásnak eleget tettek, jelenleg
szakhatósági állásfoglalásra várnak.
Vitális István: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót és bízik
abban, hogy rövidesen megvalósul a beruházás.
Tóth Pál közli, a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta és tudomásul vette az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
20.) napirend
Tájékoztató a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Obbágy Csaba a 2012/2013-as tanévet a felkészülés évének nevezi. Az előterjesztés
reális képet ad az óvodák, általános és középiskolák, a felsőfokú képzés helyzetéről,
valamint bemutatja az új tanév kiemelt feladatait. Felhívja a figyelmet a mellékletek
fontosságára is. A 2. melléklethez kapcsolódóan közli, hogy szeptember 22-e szombat
tanítási nap lesz, ezáltal a téli szünet 2 nappal meghosszabbodik. Kiemeli, az óvodák
karbantartási és felújítási munkálataira 14 MFt-ot, az általános iskolákéra pedig közel 9
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MFt fordított az önkormányzat. Megállapítható a tájékoztatóból, hogy az általános iskolás
korú tanulók száma csökkent, az óvodásoké pedig nőtt, s mivel 2014. szeptemberétől már
óvodaköteles minden 3. életévét betöltött gyermek, így még örömtelibbek a Tétény úti
Óvoda bővítésére, illetve a Nemzetőr úti Óvodára irányuló elnyert pályázatok. Fontosnak
tartja elmondani, hogy az iskoláztatási támogatással kapcsolatos szabályozás
megváltozott, szeptember 1-től 50 igazolatlan óra után a családi pótlékot az érintett
elveszíti. Az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és
tudomásul vette.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottság közösen tárgyalta meg a tájékoztatót, melyet tudomásul
vettek.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
21.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről
Obbágy Csaba tájékoztat, Fekete József elnök azért nem volt jelen a bizottsági
meghallgatáson, mert akkor utazott hazafelé Ukrajnából, ahol a Masters
Világbajnokságon Szepessy László bronz érmet nyert. Nagy Nikoletta az eredményei
ellenére sem tudott az olimpiára kijutni. Az utánpótlás terén jól halad a Súlyemelő és
Fitness Club, amely 40. születésnapjához érkezett. További sok sikert kíván a klubnak.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
22.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta és
tudomásul vette a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
23.) napirend
Tájékoztató a június 21-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta és
tudomásul vette a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
24.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fürjes Pál ismerteti, Márton Ferenc két témában kíván hozzászólni a napirendhez:
1. Médiatüntetés
2. Ózdi Városi Televízió anyagbeszerzése
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Márton Ferenc elmondja, kb. 2 hete tüntetésre került sor az Ózdi Városi Televízió
épülete előtt, amelyen 60-70 érdeklődő vett részt. A szónok Veres András volt, aki
részletesen ismertette kifogásaikat az ózdi média, TV és újság működésével,
színvonalával és hozzáállásával kapcsolatban. Emlékeztet arra, hogy médiatüntetés
Ózdon utoljára 1956-ban volt. Kérdése, mi a Polgármester úr véleménye erről?
Fürjes Pál nem szeretné kommentálni. A pártok szereplésének megvannak a maguk
szabályai. Véleménye szerint a sajtószabadságot nem kellene összekeverni ezzel a
szereplési lehetőséggel.
Fazekas Zoltán kijavítja Márton Ferenc képviselőt. Tüntetésről szó sem volt. A szervezet
meghívója az MSZP nyilvános sajtótájékoztatójára szólt.
Márton Ferenc következő hozzászólásában javaslatot tesz arra, érdemes lenne elvégezni
egy ellenőrző vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az ÓVTV az eszköz- és
anyagbeszerzéseit milyen arányban végzi a Vitális István képviselő tulajdonát képező
VITINFO nevű bolttól, illetve az itt beszerzett áruk vételára mennyiben harmonizál a
valós piaci árakkal.
Fürjes Pál személyes megszólítás miatt megadja a szót Vitális Istvánnak.
Vitális István nem érzi úgy, hogy kommentálnia kellene az elhangzottakat.
Fürjes Pál tájékoztatja Márton Ferencet, képviselőként lehetősége van ezekbe az
adatokba betekinteni. Javasolja, éljen ezzel a lehetőséggel.
Márton Ferenc: tehát akkor nem lesz ilyen vizsgálat?
Fürjes Pál kéri, ha konkrét gyanú, vagy panasz merül fel, akkor azt tegye meg a képviselő
úr, és amennyiben szükséges, elindítják a vizsgálatot.
Márton Ferenc közli, ő nem feltételezett, nem állított és nem kért, hanem javasolt egy
vizsgálatot, amelyet a szakemberek elvégezhetnek.
Fürjes Pál megfontolja a javaslatot. Megköszöni mindenkinek a részvételt és felhívja a
képviselők figyelmét, hogy feltehetően 1 hét múlva rendkívüli testületi ülés lesz, ahol a
ma elnapolt napirendi pontok megvitatására kerül majd sor.
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