Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 25-én a Városháza
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós,
Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
Berki Lajos
Martisné Víg Zsuzsanna

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
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:
1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam
által történő átvállalásához szükséges további nyilatkozatról
Előterjesztő: Polgármester
2.) Javaslat Fürjes Pál polgármester 2014. évi időarányos fizetett szabadsága ütemezésére
Előterjesztő: Jegyző
3.) Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető

Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. A napirendi pontok tárgyalása előtt a
„Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára” hívja fel a figyelmet, hiszen mintegy 100 millió
áldozatot követelt ez a történelmi korszak, nem beszélve azokról a járulékos áldozatokról,
akiknek szintén szenvedésben volt része ebben az időszakban. Ezután kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy a határozatképesség megállapításához kapcsolják be a szavazógépeiket, és
kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatképes, mivel 14 fő képviselő jelen van. Közli, a mai napon három napirendi
pont kerül megtárgyalásra azzal, hogy a 3. előterjesztésnél az érintettek közül volt olyan, aki
nem járult hozzá a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, így a határozati javaslatról zárt ülésen
keretében fognak dönteni. Kéri, mindezek ismeretében szavazzanak a napirend elfogadásáról.
-.-.Márton Ferenc önkormányzati képviselő megérkezik a helyiségbe.
-.-.-

-2A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam
által történő átvállalásához szükséges további nyilatkozatról
Előterjesztő: Polgármester
2.) Javaslat Fürjes Pál polgármester 2014. évi időarányos fizetett szabadsága ütemezésére
Előterjesztő: Jegyző
3.) Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
-.-.1.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának
állam által történő átvállalásához szükséges további nyilatkozatról
ELŐTERJESZTÉS
Javaslat
Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam
által történő átvállalásához szükséges további nyilatkozatról
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam által történő
átvállalásához szükséges nyilatkozatokról és felhatalmazásról szóló 2/2014. (II.13.)
határozatát a Magyar Államkincstár egy újabb nyilatkozat megtételével kéri kiegészíteni.
A kért nyilatkozatot a mellékelt határozati javaslat tartalmazza.
A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2014. (II….) határozata
Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam által
történő átvállalásához szükséges további nyilatkozatról
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül
átutalja a Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. február 28.
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, 2012. évben döntött úgy a kormány, hogy megszabadítja az
önkormányzatokat a mintegy 1300 milliárd forintnyi adósságától, aminek következtében tiszta
lappal, azaz „0” tartozással tudnak majd továbblépni. Ez egyrészt adomány, amely megkönnyíti
a jövőbeni tervezést, másrészt igen nagy felelősség, hiszen az önkormányzatoknak olyan
cselekvési tervet kell készíteniük, amely garantálni tudja, hogy nem fognak újra ilyen helyzetbe
kerülni, de erről az Mötv. is gondoskodni fog. További feltétel a megalapozott gazdaságra és
működésre való törekvés. Azok az önkormányzatok, amelyek nem részesültek ilyen
adósságrendezésben, mert nem volt hitelállományuk, plusz fejlesztési forrásokhoz juthatnak,
amit gazdaságuk, illetve a közösségi életük fejlesztésére fordíthatnak. Jelen előterjesztés egy
nyilatkozat megtételéről szól, amelyet követően február 28-án aláírásra kerül az a
megállapodás, ami Ózd városát mintegy 4,6 milliárd forint összegű tehertől szabadítja meg.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, polgármester úr az
elmondottakat ismertette a bizottsági ülésen is, amelynek alapján a bizottság 6 igen, egyhangú
szavazattal javasolja az elfogadását.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (II.25.) határozata
Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam által
történő átvállalásához szükséges további nyilatkozatról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:

A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül
átutalja a Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára.
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Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. február 28.
2.) napirend
Javaslat Fürjes Pál polgármester 2014. évi időarányos fizetett szabadsága
ütemezésére
ELŐTERJESZTÉS
JAVASLAT
Fürjes Pál polgármester 2014. évi időarányos fizetett szabadsága
ütemezésére
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§ (1) bekezdése 2012. március 1. napjától a
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazni rendeli többek között a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabadságra vonatkozó
rendelkezései közül annak 102-107.§-ait.
A Kttv. 103.§-a értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormánytisztviselő igényének
megismerése után – a tárgyévben február végéig köteles éves szabadságolási tervet készíteni a
szabadságok tárgyévi ütemezéséről. A kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat a Kttv.
226.§-a alapján köztisztviselőkre is alkalmazni kell.
Fürjes Pál polgármester szabadságolási ütemterve 2014. február 17. napján elkészült.
Megállapításra került, hogy 2014. október 31. napjáig időarányosan 33 nap fizetett szabadságra
jogosult a polgármester, melyet előreláthatólag az alábbi szabadságolási ütemterv szerint vesz
igénybe:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
ÖSSZESEN:

--21; 24 (2 nap)
--7; 18-22 (3 nap)
--11-13 (3 nap)
7-11 (5 nap)
1-22 (15 nap)
29-30 (2 nap)
1-3 (3 nap)
33 nap

-

5 -

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.…/2014.(II.25.) határozata
Fürjes Pál polgármester 2014. évi időarányos fizetett szabadsága ütemezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fürjes Pál polgármester 2014. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
ÖSSZESEN:

--21; 24 (2 nap)
--7; 18-22 (3 nap)
--11-13 (3 nap)
7-11 (5 nap)
1-22 (15 nap)
29-30 (2 nap)
1-3 (3 nap)
33 nap

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Obbágy Csaba levezető elnök tájékoztatásul közli, jogszabály írja elő kötelező feladatként,
hogy a polgármester szabadságáról ütemtervet kell készíteni, sajnos azonban ezt az élet gyakran
felülírja. Mivel az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta meg,
átadja a szót elnök úrnak.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, az előterjesztés
megtárgyalása után a bizottság 5 igen szavazattal támogatja az elfogadását.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Fürjes Pál polgármester bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban részt kíván venni.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014.(II.25.) határozata
Fürjes Pál polgármester 2014. évi időarányos fizetett szabadsága ütemezéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fürjes Pál polgármester 2014. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
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Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
ÖSSZESEN:

--21; 24 (2 nap)
--7; 18-22 (3 nap)
--11-13 (3 nap)
7-11 (5 nap)
1-22 (15 nap)
29-30 (2 nap)
1-3 (3 nap)
33 nap

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
-.-.A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját.
-.-.-

K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

