Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, 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:, Galanics Ferenc, Dr. Lengyel Elemér képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
Berki Lajos
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
jegyzőkönyvvezető

Napirendi javaslat:
Javaslat a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés meghozataláról szóló
132/2013 (V. 08.) határozat visszavonására
Előterjesztő: Polgármester
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, kapcsolják be a
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja továbbá, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van. Kéri a
Képviselő-testületet, szavazzanak a napirenddel kapcsolatban.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
Javaslat a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés meghozataláról szóló
132/2013 (V. 08.) határozat visszavonására
Előterjesztő: Polgármester
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
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ELŐTERJESZTÉS
Javaslat
a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés
meghozataláról szóló 132/2013. (V.08.) határozat visszavonására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 8-án hozta meg azon döntését,
miszerint egyetért és támogatja Ózd városában a döntően nem önkormányzati tulajdonban lévő
- a volt Ózdi Kohászati Üzem - területen „Kultúrgyár” megvalósítását. A „Kultúrgyár” keretén
belül támogatja az EU pályázati forrás bevonásával megvalósuló, „Multifunkcionális
Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű projektelemet, a „Nemzeti
Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ” kiemelt projekt, valamint az ahhoz
kapcsolódó alábbi projektek részeként:
a.) ÉMOP 2.1.1./B-12-2012 „Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum
kialakítása”,
b.) ÉMOP 2.1.1./B-12-2012-0074 „Nemzeti filmtörténeti élménypark”,
c.) TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 “Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti
Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális
Módszertani Központ”,
d.) TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 “Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális
Térinformációs Rendszer létrehozása”.
A tervezett Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ – Kultúrgyár célja a
nemzeti kulturális örökségben lévő értékek hatékony kiaknázása. A korábban raktárak mélyén
fekvő nemzeti kincseink Ózdon életre kelnek, a közel 1000 db hazai gyűjtemény logisztikai és
digitalizációs feladatellátása egy helyen – Ózdon valósulhat meg.
A „Kultúrgyár” megvalósításával, a városközpontban fekvő közel 10 hektáros ipari terület
rehabilitációja indulhat el.
A fent említett, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 132/2013.
(V.08.) határozatban a „Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ” keretében
támogatott Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ
megvalósítása a nemzetiségi és roma kulturális értékek gyűjtését, feldolgozását, helyszínen és
új médiákon keresztül történő bemutatását, megismertetését tűzte ki célul.
2013. május 10-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke,
Janiczak Dávid által benyújtásra került a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez helyi népszavazás
kezdeményezése érdekében egy aláírásgyűjtő ív mintapéldánya, melyet a Helyi Választási
Iroda Vezetője hitelesített, így az aláírások gyűjtése 2013. június 7-én megkezdődhetett.
Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
„Egyetért Ön azzal, hogy Ózd város ne vegyen részt a „Kultúrgyár” keretén belül a
„Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű
projektelem megvalósításában és az e tárgykörben hozott határozatot a város
képviselő-testülete visszavonja?”
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Az aláírásokat tartalmazó 596 db ív ellenőrzését követően megállapításra került, hogy 6.884
hiteles aláírás került beadásra, így a népszavazásra irányuló kezdeményezés eredményes volt.
Javaslat:
A 2013. május 8-án hozott 132/2013. (V.08.) határozatot követő eseményekre tekintettel,
figyelembe véve Ózd város lakosságának kinyilvánított véleményét a „Multifunkcionális
Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű projektelemmel kapcsolatban,
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak megtárgyalására és az
abban foglaltaknak megfelelő döntés meghozatalára.
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (IX….) határozata
a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés
meghozataláról szóló 132/2013. (V.08.) határozat visszavonásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés
meghozataláról szóló 132/2013. (V.08.) határozatot visszavonja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.-

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, az előterjesztés részletesen tartalmazza az előzményeket, és
azt, hogy mi indokolta a jelenlegi döntést. Hangsúlyozza, a térségnek fontos, hogy minden
olyan lehetőséget megragadjon, amely fejlesztést hoz a városba. Meg van győződve arról, hogy
a városnak előrelépést jelentett volna, ha a beruházás megvalósul, a vasgyár területén lévő
terület elindult volna a megújulás irányába, munkahelyek jöttek volna létre. Amellett, hogy ez
a beruházás előrelépést jelent, olyan mélyen nyugvó politikai ellentéteket hozott a felszínre,
elsősorban az aláírásgyűjtés és az azt követő népszavazási kezdeményezés, amelynek politikai
súlyával mindenféleképpen számolni kell. Másodlagos hatásként a városról a megítélés romlik,
aminek a befektetési kedv, a kórházban az orvoshiány a pótlása, a menedzserek vagy a
mérnökök városba érkezése veszélyeztetve van. Sajnálja, hogy eldobtak egy lehetőséget és
közben rontottak Ózd megítélésén. Ennek a politikai felelősségét minden konzekvenciájával
együtt teljes egészében áthárítja azokra, akik kezdeményezték a tiltakozást. Úgy érzi jelen
pillanatban az a helyes döntés, ha a korábbi határozatot visszavonják, de a korábbi döntésük is
az adott időpontban helyes volt.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozatot.
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Kisgergely András képviselő elmondja, Márton Ferenc kollégájával a múlt héten előterjesztést
adtak be, amelyben kérték a Képviselő-testületet, vonja vissza a május 8-án hozott
határozatából a kultúrgyár támogatott elemei közöl a cigánysátrat. Ezzel szemben a mai
döntéssel visszavonják a teljes határozatot, amely véleménye szerint az egész kultúrgyár végét
jelenti, mivel visszavonja az összes projektelem támogatását. Ez beismerése annak, hogy két
évig hazudtak az ózdiaknak, több száz munkahelyteremtést, kultúrgyárat, kulturális galaxist
ígértek. Akik ezzel kapcsolatban kérdéseket tettek fel, kétkedésüknek adtak hangot, válaszul
csak ködösítést kaptak. Most bebizonyították, hogy nem kultúrgyárat, hanem lózunggyárat
tudnak építeni. Sajnos Riz Gábor nincs jelen a mai ülésen, nem úgy, mint május 8-án, amikor
az ominózus határozatot hozták. Mindent elkövettek az interneten, az ózdi médiában azért, hogy
hihető legyen a határozatuk a cigánysátorral kapcsolatban. Az ülésen nem tudott reagálni a Riz
Gábor által elmondottakra, hisz ő beszéde után rögtön távozott az ülésteremből. Az ÓVTV
május 17-i adásába is csak őt egyedül hívták meg a tájékoztatás jegyében. Kérdezi, mivel a
FIDESZ-nek két év alatt ezt a tervét sem sikerült megvalósítani, akkor milyen konkrét
teljesítményt tudnak felmutatni, mi valósult meg az ígéretükből? Ezek után ne jöjjenek azzal,
hogy a tiltakozás miatt nem lesz Ózdon kulturális galaxis, jó lenne az igazat megmondani, hol
is fog valójában megvalósulni. Kérdése, ezek után mi lesz a népszavazási kezdeményezéssel?
Mindenképpen meg kell tartani a népszavazást, ami 10 M Ft-os nagyságrendbe kerül az
önkormányzatnak? Miért nem léptek hamarabb ez ügyben és vonták vissza a határozatot?
Márton Ferenc képviselő elmondja, az aláírásgyűjtés során találkozott sokszor olyan
véleménnyel, hogy felesleges az embereknek a döntésekkel szemben bármit tenni, hisz úgyis
az lesz, amit a vezetés akar. Most megtapasztalhatták azt, ha az emberek a saját és a város
érdekében összefognak, akkor igenis el lehet érni, amit akarnak. Megköszöni mindazoknak,
akiknek a közreműködésével ezt a mai döntést sikerült elérni.
Fürjes Pál előterjesztő szerint az ellenzék potenciális előnye, hogy felelősség nélkül könnyen
tud igazságot osztani, nem foglalkozva a jövővel. Személy szerint ő tett egy esküt, hogy a
közösség és Ózd város érdekeit kívánja szolgálni, ettől ezután sem tér el. Újból hangsúlyozza,
a májusban hozott döntés helyes volt, a mai előterjesztés a politikai hecc-kampány
következményeként szintén helyes döntés. Vitatja Kisgergely András azon kijelentését, hogy a
ma hozandó határozat a kultúrgyár egész projektjének a végét jelenti, hisz ha megnézik az idén
hozott határozataikat látható, hogy van érvényben lévő határozat, amely a többi projektelem
támogatását tartalmazza. Riz Gábor személyével kapcsolatban megjegyzi, az országgyűlési
képviselő emberfeletti erővel küzd azért, hogy védje Ózd érdekeit. Ma is két tárgyaláson vesz
részt a város érdekében. Tény, hogy lemaradások tapasztalhatók a projektekkel kapcsolatban,
de ez vonatkozik más pályázatokra is, hisz a pályázati rendszer bonyolult, a versenyhelyzetet
mindig biztosítani kell. Munkahelyteremtéssel kapcsolatban sajnos hátrányban vannak Ózd
elhelyezkedése miatt, hisz a legtöbb befektető előfeltételként szabja, hogy 20 km-es körzetben
legyen autópálya. Meg kell azonban említeni, hogy a jelenleg a városban működő beruházások
közül a Johnson Electric növelte üzemének alapterületét, a General Electric nemcsak a
munkahelyek számát növeli, hanem minőségi fejlesztést is hozott Ózdra. Az ÓAM újból
működik, köszönve ezt többek közt Riz Gábornak. A közfoglalkoztatás területén is
eredményekről számolhatnak be. Az oktatási intézmények a városban megújultak, a kórház
újból visszaszerezte kiemelt státuszát. Kisgergely András népszavazással kapcsolatos kérdésére
pontos választ még nem tud adni, a következő ülésen tájékoztatást fognak adni erről.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

5

A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2013. (IX. 20.) határozata
a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés
meghozataláról szóló 132/2013. (V.08.) határozat visszavonásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés
meghozataláról szóló 132/2013. (V.08.) határozatot visszavonja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
Fürjes Pál levezető elnök megköszöni a munkát, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

