Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, 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
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Béri-Vitkó Ilona
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Kovács Gergely
Hamar Tivadar
Suszter Sándor
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
ÓVCKÖ elnöke
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Borsod Volán Ózdi Kirendeltségének képviseletében
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket. Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat
kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
- 8/A) napirendként a „Javaslat bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új
bizottsági tag megválasztására” c. előterjesztés kerüljön felvételre.
- 13.) napirendként szereplő „Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására” c.
előterjesztés levételre kerüljön, helyette a „Javaslat a „Családi közösségi
kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1-11/2 pályázat
benyújtásának támogatására” c. előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
- 13/A) napirendként a „Javaslat a 158/KH/2010. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat
módosítására” c. előterjesztés kerüljön felvételre.
- 26.) napirendként a „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” keretében Márton
Ferenc interpellációjára kerüljön sor.
- A 9.) napirendként szereplő „Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. törzstőke
emelésével kapcsolatos döntés meghozatalára” c. előterjesztés nyilvános tárgyalása
vagyoni érdekeket sérthet, ezért javasolja zárt ülés keretében történő tárgyalását.
Kéri, szavazzanak az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.
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A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a
„Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos döntés
meghozatalára” c. előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Fürjes Pál elmondja, a 10.) napirendként szereplő „Javaslat a Svájci-Magyar
Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és
elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez
kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása – közbeszerzési eljárásban az eljárást
lezáró döntésre” c. előterjesztés nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sért, ezért javasolja zárt
ülés keretében történő tárgyalását. Kéri, szavazzanak az előterjesztés zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a
„Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város
ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13)” című projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása –
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre” c. előterjesztés zárt ülés
keretében kerüljön megtárgyalásra.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirend elfogadásával
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja
el:
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

2.)

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő:

3.)

Polgármester

Polgármester

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Előterjesztő:

Polgármester

4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Polgármester
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5.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete szociális földprogram működtetéséről
Előterjesztő:

6.)

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt.
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő:

7.)

Polgármester

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének
jóváhagyására
Előterjesztő:

8.)

Alpolgármester

Jegyző

Javaslat kitüntetések adományozására
Előterjesztő:

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke

8/A.) Javaslat bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új bizottsági tag
megválasztására
Előterjesztő:
9.)

Alpolgármester

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

10.) Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város
ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13)” című projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása –
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre
Előterjesztő:

Bírálóbizottság elnöke

11.) Javaslat Ózd-Alsó
megvalósítására
Előterjesztő:

Vasútállomáson

szintbeni

vasúti

gyalogos

Polgármester

12.) Javaslat a kötvénykibocsátásról szóló 237/KH/2007.(X.30.)
határozatban elfogadott kamatfelár módosítására
Előterjesztő:

átkelőhelyek

önkormányzati

Polgármester

13.) Javaslat a „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című
TÁMOP-5.5.1-11/2 pályázat benyújtásának támogatására
Előterjesztő:

Alpolgármester
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13/A) Javaslat a 158/KH/2010. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat módosítására
Előterjesztő: Polgármester
14.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő:

Polgármester

15.) Javaslat a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

16.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2011. I. félévi működéséről
Előterjesztő:

Polgármester

17.) Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan nyilvános árverés keretében történő
részleges értékesítésére
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

18.) Tájékoztató Ózd
módosításáról
Előterjesztő:

Város

Önkormányzata

2011.

évi

Közbeszerzési

tervének

Polgármester

19.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. I. félévében lebonyolított
közbeszerzésekről
Előterjesztő:

Polgármester

20.) Tájékoztató Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól,
pénzügyi helyzetéről 2011. augusztus 31-ig
Előterjesztő:

Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

21.) Tájékoztató a 2011/2012-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

22.) Tájékoztató az Ózdi Diáksport Bizottság tevékenységéről
Előterjesztő:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

23.) Tájékoztató Ózd és Térsége Katasztrófavédelméért Alapítvány létrehozásáról
Előterjesztő:

Alpolgármester
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24.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő:

Polgármester

25.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
26.) Közérdekű bejelentések, javaslatok,

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
1) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Fürjes Pál elmondja, a kiadott anyag indoklás részében apróbb módosításra van szükség.
A 4. oldalon az elemzésnél 2000 Ft szerepel, ez helyesen 2M Ft. A költségvetés
tervezésének időszakában 827 M Ft működési hiánnyal számoltak. A költségvetés első
módosítása ennek az összegnek a csökkentését tartalmazta. Az elmúlt 7 hónap alatt
127.227 E Ft megtakarítást értek el, melyért köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
tevékenyen részt vettek a munkában, az intézményeknek, osztályoknak, bizottságoknak,
képviselőknek. Igazodtak az országban tapasztalható szellemhez, miszerint keserűen, de
kényszerű lépésként vissza kell venni a költekezésből. Bevétel oldalon az iparűzési adó
bevétel tekintetében 100 M Ft-tal mérsékelték az előirányzatot, mivel nem tudható előre
milyen lesz a cégek fizetőképessége, működési bevételeik milyenek lesznek. Az elért
eredmény annál is inkább értékelendő, mivel a terveik között szereplő két középfokú
intézmény megyei kezelésbe adása, amely az év hátralévő négy hónapjára jelentősen
csökkentette volna a kiadásokat, az idén nem történik meg. A megye csak a következő
tanévtől vállalja át az intézmények működtetését. Köszönet illet meg szinte minden
intézményt azért is, hogy nincs fizetési elmaradásuk, a béreket időben fizetik. Ez az
országban nagyon kevés helyen mondható el, hisz az önkormányzatok jellemzően
folyamatos likviditási gondokkal küzdenek.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a rendelet módosítást, és azt
elfogadásra javasolják.
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a rendeletet
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletet.
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Kisgergely András pozitív dologként értékeli, hogy a februárban 827 M Ft hiánnyal
elfogadott költségvetés módosításáról már másodszor tárgyalnak, és olyan költségvetési
módosítás kerül a Képviselő-testület elé, amely csökkentett hiánnyal számol. Sikerült 127
M Ft-tal mérsékelni a működési hiányt, amely nagy eredmény. A következő napirend
keretében tárgyalt I. féléves teljesítésből is látszik, hogy mindenki megtette azokat az
intézkedéseket, amelyek bár fájdalmasak voltak, de szükségesek. Természetesen továbbra
is fenntartja véleményét, hogy még további intézkedésekre szükség van, a város
működőképességének jelenlegi szintjét fenn kell tartani.
Fazekas Zoltán reméli, hogy a képviselőtársa által említett szükséges intézkedések
megtételénél is hasonló konstruktivitást fognak tanúsítani. Kéri, szavazzanak a rendelet
módosítás elfogadásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi
rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 100.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az
SZMSZ 2. melléklete 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet 2.2. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2.
melléklet 2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és
Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet 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 2011. évi költségvetésről szóló
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetésének
a) összes bevételei és pénzmaradvány együttes összegét
b) összes kiadását
c) külső forrással finanszírozott működési hiány összegét

8.965.211 E Ft-ban
9.665.128 E Ft-ban
699.917 E Ft-ban
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állapítja meg.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatokon belül
a) költségvetési bevételeinek főösszegét
b) költségvetési kiadásainak főösszegét
c) költségvetési bevételek és kiadások hiányát
d) tárgyévi hiteltörlesztések összegét
e) összes hiányát

7.687.631 E Ft-ban
9.167.862 E Ft-ban
1.480.231 E Ft-ban
497.266 E Ft-ban
1.977.497 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.977.497 E Ft-os hiányából
a) a működési hiány összege:
b) a felhalmozási hiány összege:

756.849 E Ft
1.220.648 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt
a) belső finanszírozás keretében
- előző évi pénzmaradványból
b) külső forrás bevonásával
- működési hitel felvételéből
összegben finanszírozza.

56.932 E Ft

699.917 E Ft

A pénzmaradvány a 2010. évből áthúzódó működési kiadásokat finanszírozza.”
(2) A Rendelet 3.§ (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított
előirányzata 5.778.565 E Ft. melyből
a. az általános tartalék összege
5.905 E Ft,
b. a lakóterületi céltartalék összege
= működési célra
6.555 E Ft,
= felhalmozási célra
6.702 E Ft,
c) a pályázati céltartalék összege
3.859 E Ft,
d) vis-maior tartalék összege
5.000 E Ft,
e) felhalmozási tartalék (kötvényből
fel nem használt rész)
311.739 E Ft.
A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
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(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv
által folyósítandó támogatás módosított összege 2.897.623 E Ft.
A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 198.021 E Ft, a
beruházási kiadások módosított előirányzata 1.597.306 E Ft. Az intézményenkénti és
feladatonkénti részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi módosított bevételi és
kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.”
2. §
(1) A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.
(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
4. §
Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2001. (VI.25.)
önkormányzati rendelete a lakások elidegenítésére vonatkozó bevételek felhasználásáról.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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2.) napirend
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottsággal közös ülésén tárgyalta a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
melyet elfogadásra javasolnak.
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. Örömmel vették tudomásul azt, hogy
akkor, amikor országszerte az egészségügy mélyrepüléséről lehet hallani, a város alapellátási
helyeinek karbantartása bekerült a tételek közé, a város vezetése lehetővé teszi, hogy ezen a
téren is előre tudjanak lépni. A bizottság orvos tagjainak is az a véleménye, hogy köszönettel
tartoznak ezért a Képviselő-testületnek.

Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén tárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
242/2011.(IX.15.) KH határozata
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A költségvetés I. féléves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város honlapján közzé
kell tenni.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 20.
-.-.3.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete az
önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

- 83 -

Fazekas Zoltán elmondja, fontos rendeletről van szó, amely a későbbi munkát is alapvetően
meghatározza.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a rendeletet tárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011.(IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján
az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ózd Város Önkormányzata a nyilvános működés erősítése, a település lakosainak
bevonása és a társadalmi bizalom szintjének erősítése érdekében biztosítja a rendelettervezetek társadalmi véleményezését.
(2) A társadalmi egyeztetés során érvényesíteni kell a jogszabályok előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 2. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt alapelveket.
2. §
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek
keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek
(a továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan
véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet
véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a tulajdonról
vagyongazdálkodásról, a fizetési kötelezettségekről,
b) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
c) a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól
szóló rendelet-tervezeteket,
d) azt a rendelet-tervezetet:
da) amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,

és
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db)amelynek egyeztetése a város különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi,
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné,
dc) amelyet a települési képviselő önálló indítványként nyújt be.
(3) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
3.§
(1) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján közzétenni, hogy annak
céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő
idő, legalább 5 nap álljon rendelkezésre a tervezettel kapcsolatos véleményeik
kifejtésére.
(2) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a
rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(3) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének
kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig történik.
Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba, a véleményeket és a
véleményezésre jogosultak nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését
követő három hónapon belül törölni kell. Az adatkezelés magában foglalja az adatok
gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.
(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(5) A tervezet előkészítőjének feladata a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre
bocsátása, annak lefolytatása és a beérkezett vélemények feldolgozása. Az erről
készült összefoglalót a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül a honlapon
közzé kell tenni.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.4.) napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről
és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Fürjes Pál a következő módosítást teszi a rendelethez. Az 1/b. pontban szereplő házi
segítségnyújtás területét Borsodszentgyörgy és Csokvaomány településekre is kéri
kiterjeszteni.
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésen tárgyalta az előterjesztést és azt az elhangzott
módosítással együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az elhangzott
módosítással együtt elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a rendelettel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (IX. 16.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási
és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV.
22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § a)-b) pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
[ E rendelet hatálya kiterjed a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott]
„a) étkeztetés vonatkozásában Domaháza, Kissikátor, Ózd település
b) házi segítségnyújtás vonatkozásában Borsodbóta, Domaháza, Farkaslyuk,
Hangony, Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Sajónémeti, Ózd, Uppony,
Borsodszentgyörgy, Csokvaomány település”
[közigazgatási területén élőkre.]
2. § A Rendelet 1. § f)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[ E rendelet hatálya kiterjed a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott]
„f) szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Arló, Bánréve, Borsodbóta,
Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány,
Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér,
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Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony település
g) támogató szolgáltatás vonatkozásában Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy,
Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor,
Királd, Nekézseny, Sajónémeti, Ózd település”
[közigazgatási területén élőkre.]
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

Fazekas Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
5.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete
szociális földprogram működtetéséről

Fazekas Zoltán elmondja, a városban a 90-es évek végén már működött egy kevésbé
sikeres földprogram. Reméli, hogy ez az új pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy bővítsék
a foglalkoztatást. Azért, hogy a pályázat feltételeinek meg tudjanak felelni, meg kell
alkotni a rendeletet a szociális földprogram működtetéséről, a támogatás eljárási
szabályairól, formájáról, mértékéről, a földprogramban résztvevők jogairól és
kötelezettségeiről, valamint a kötelezettségek megszegéséről egyaránt. A rendeletben
fogalmazzák meg, hogy milyen földhasználati lehetőséghez jutnak a résztvevők, milyen
szolgáltatásokban és juttatásokban részesülnek, milyen munkaeszközökhöz és a
munkavégzéshez szükséges forgóeszközökhöz juthatnak, valamint azt is, hogy a hatékony
munkavégzés eléréshez milyen szakképzésben részesülhetnek. A pályázat beadásra került,
az elbírálás szakaszában tartanak, napokon belül megszülethet az eredmény és a rendelet
elfogadásával együtt nem lesz akadálya annak, hogy október 1-jén a földterület
előkészítésével, a résztvevők kiválasztásával, felkészítésével elindulhasson a program.
Ózd város nem mezőgazdasági múltjáról híres, nem is ettől várják a foglalkoztatási
gondok enyhítését, de az a néhány tucat ember, aki ebben a programban részt fog venni,
hasznos értelmes elfoglaltsághoz és jövedelemhez fog jutni. Megköszöni a pályázat és a
rendelet előkészítésében részt vevő osztály, illetve az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
munkáját.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésén tárgyalta a rendeletet, és azt egyhangúlag
elfogadásra javasolják.
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Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a
rendeletet. A programban résztvevők kiválasztása a bizottságra hárul, ezért különös
felelősséget érez a megvalósítással kapcsolatban, személyesen is érintett, a földprogram
azon a településrészen valósul meg, melynek ő a képviselője. Igyekszik fokozott
figyelemmel kísérni a program megvalósulását. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja rendeletet.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
szociális földprogram működtetéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 47. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Szociális földprogram működtetéséről
1. § Ózd Város Önkormányzata családi szükségletek kielégítését szolgáló,
gazdálkodást segítő támogatást (a továbbiakban: gazdálkodást segítő támogatás) nyújt,
amely szociális földprogramban való részvétel keretében vehető igénybe.
2. § A szociális földprogramot az Ózdszolg Nonprofit Kft. működteti e rendeletben
és a szociális földprogram szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
3. § Ózd Város Önkormányzata a szociális földprogram működtetése érdekében,
közösségi munkához ingyenes használatba adja az Ózd város közigazgatási területén lévő
05002/2-12. helyrajzi számú szántó, gyep, rét, művelési ágú 4 hektár 3337 nm
földterületet az Ózdszolg Nonprofit Kft. számára.
2. Eljárási szabályok
4. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátás keretében a gazdálkodást segítő
támogatás iránti kérelmet Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi
Osztályán (a továbbiakban: Szociális Osztály) kell benyújtani.
(2) A kérelmet e rendelet 1. mellékletének alkalmazásával kell előterjeszteni.
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(3) A kérelem minden év szeptember 30-ig folyamatosan benyújtható.
(4) A kérelemről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt.
(5) A Bizottság gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultságot a közösségi
munkába bevont földterület mértékéig állapít meg.
3. Az ellátásra való jogosultság egyéb feltételeinek igazolása
5. § (1) A kérelmezőnek a 7. § a)-c) pontjaiban meghatározott feltételek igazolása
érdekében a kérelemhez csatolnia kell a családjában gondozott
a) tartósan beteg személy vonatkozásában háziorvos igazolását a tartós betegség
fennállásáról,
b) fogyatékos személy vonatkozásában határozatot a fogyatékossági támogatás
megállapításáról.
(2)
A kérelmezőnek a 7. § d) pontjában meghatározott feltétel igazolása
érdekében a kérelemhez csatolnia kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról,
hogy a kérelmező legalább három éve regisztrált munkanélküli.

II. FEJEZET
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
4. A gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultság feltételei
6. § A gazdálkodást segítő támogatásra az a személy jogosult,
a) aki vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság került megállapításra,
b) akinek tulajdonában van legalább 800 nm művelésbe vonható földterület, amely a
közösségi munkára kijelölt földterülettől számított 2 km-es körzetben van,
c) aki vállalja a szociális földprogramban való részvételt,
d) aki vállalja a 6. § b) pontjában meghatározott földterület megművelését a
szociális földprogram működésének befejezéséig, de legalább egy évig.
7. § Abban az esetben, ha a 6. §-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek a
támogatható létszámkereten túl további kérelmezők felelnek meg, a Bizottság különösen
az alábbi szempontok figyelembe vételével dönt a támogatás megállapításáról: a
kérelmező
a) családjában kettő vagy több kiskorú gyermeket nevel,
b) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel,
c) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos személyt gondoz,
d) legalább három éve regisztrált munkanélküli.
8. § A jogosultság elbírálása érdekében indult hatósági eljárás keretében a Szociális
Osztály környezettanulmányt készíthet.

5. A gazdálkodást segítő támogatás formái és mértéke
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9. § Ózd Város Önkormányzata gazdálkodást segítő támogatás keretében
természetben nyújtott szociális ellátásként ingyenesen biztosít a Kedvezményezettek
számára
a) földhasználati lehetőséget,
b) munkaeszközt,
c) szaporító anyagot,
d) növényvédő szereket,
e) szaktanácsadást, képzést.
10. § A gazdálkodást segítő támogatás mértéke 2012. szeptember 30-ig legalább
5 000 Ft/fő/hó. Ezt követően a támogatás összege minden év szeptember 30-ig e
rendeletben kerül meghatározásra.

III. FEJEZET
A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
6. A Kedvezményezettek jogai, kötelezettségei, a kötelezettség megszegésének
következményei
11. § A Kedvezményezetteknek joga van:
a) a közösségi munkára kijelölt földterület és a műveléshez szükséges
kéziszerszámok térítésmentes használatára,
b) a földműveléshez szükséges szaporító anyag, növényvédő szerek térítésmentes
felhasználására,
c)
a szociális földprogram keretében megtermelt gyümölcs 50%-ának ingyenes
tulajdonlására.
12. § A Kedvezményezett köteles a szociális földprogram időtartama alatt:
a) a használatába adott, valamint a közösségi munkára kijelölt földterületet jó gazda
gondosságával művelni,
b) a szociális földprogram keretében szervezett képzésben részt venni,
c) a használatába adott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, épségét
megőrizni,
d) a tulajdonában lévő földterületet folyamatosan művelni a programban elsajátított
elméleti és gyakorlati tudás alkalmazásával,
e) biztosítani a feltételeket a tulajdonában lévő földterület művelésének folyamatos
ellenőrzéséhez.
13. § (1) Abban az esetben, ha a Kedvezményezett
a) a munkaeszközt megrongálja,
b) a munkaeszközt eltulajdonítja,
c) képzési kötelezettségét elmulasztja,
d) a közösségi munkavégzésből igazolatlanul távol marad,
e) nem jó gazda gondosságával műveli a közösségi munkába bevont, vagy a saját
földterületet,
f) kárt okoz a Kedvezményezetteknek,
g) nem a szakmai irányítás szerint végzi a mezőgazdasági tevékenységet,
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az a gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultság, egyidejűleg a szociális
földprogramban való részvételre kötött megállapodás megszüntetését alapozza meg.
(2) A 13. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglalt esetekben a Kedvezményezett
köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
földprogramról szóló 40/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

1. melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szociális földprogramról szóló 24/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás igénybe
vételéhez

Alulírott
___________________________________________________________________ (név,
születési
hely,
idő,
anyja
neve)
__________________________________________bejelentett
lakcímen/tartózkodási
helyen (a megfelelő aláhúzandó) élő lakos azzal a kéréssel fordulok Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottságához, hogy
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogramról szóló
…./2011. (…) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján
családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásban
részesítsen.
I. A családomban élő közeli hozzátartozók:
a) Név:……………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………..
b)
Név:…………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: …………………………………………………………………….
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Anyja neve: ……………………………………………………………………………
c)
Név:……………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………
d)
Név:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………….. ……

e)
Név:…………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………
f)
Név:…………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………….
g)
Név:……………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………….. …
II. A jogosultsági feltételek megállapítása érdekében az alábbiakról nyilatkozom:
a. számomra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatás került megállapításra,
b. rendelkezem 800 nm művelésbe vonható földterülettel,
c. vállalom a szociális földprogramban való részvételt,
d. .......éve regisztrált munkanélküli vagyok,
e. ….fő kiskorú gyermeket nevelek,
f. családomban ….fő tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelek,
g. családomban …..fő tartósan beteg, vagy fogyatékos személyt gondozok.
( a nyilatkozat betűjele bekarikázandó)

Ózd,................. év...................hónap...............nap
_____________________________
Kérelmező aláírása
-.-.-
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
6.) napirend
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között
2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Obbágy Csaba elmondja, 87 lakos igénye, kezdeményezése miatt kerül sor a
módosításra. Technikai jellegű a módosítás, nem kerül pénzbe, csak időpont változás lesz
a menetrendben,a 9 óra 40-es járat 8 óra 45 perckor fog indulni. A Volán hozzáállása
konstruktív volt, amit ezúton is köszön.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a
módosítást.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2011. (IX. 15.) KH határozata
Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között
2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. (jelenleg
BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város közigazgatási területére
vonatkozóan 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének menetrendje 2011. október 01-jei
hatállyal az alábbiak szerint változik:
33A Autóbuszállomás – Center, forduló autóbuszvonalon:
Munkanapokon
Új járat indul:
Autóbuszállomás – Center, forduló viszonylatban 8.45 órakor
Center, forduló – Autóbuszállomás viszonylatban 9.10 órakor
Ezzel egyidőben megszűnik:
Autóbuszállomás – Center, forduló viszonylatban 9.40 órakor induló járat
Center, forduló – Autóbuszállomás viszonylatban 10.10 órakor induló járat
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Szabadnapokon
Az Autóbuszállomás – Center, forduló között 8.40 órakor induló járat indulási ideje 8.45
órára változik.
A Képviselő-testület a 2004. évi XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése figyelembevételével
hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
Felelős:

Határidő:

Polgármester
A
szerződés
előkészítéséért:
Vagyongazdálkodási Osztály
2011. szeptember 30.
-.-.-

PH.

Településfejlesztési

és

7.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének
jóváhagyására

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén egyhangúlag
elfogadásra javasolja a munkatervet.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
244/2011. (IX. 15.) KH határozata
a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Egyetért azzal, hogy 2012. évben
- az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
- a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
- a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
- a Közterület-felügyelet
belső ellenőrzésére kerüljön sor.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2012. december 31.
-.-.-
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A 8.), 8/A.), 9.) és 10.) napirendek tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek
anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
-.-.Fürjes Pál bejelenti, zárt ülés keretében az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
külső tagjává választották Arany Géza Lászlót. Felkéri Arany Géza Lászlót, hogy tegye le
az esküt. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel alatt álljanak fel.
Arany Géza László leteszi az esküt és aláírja az esküokmányt.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
11.) napirend
Javaslat Ózd-Alsó Vasútállomáson szintbeni vasúti gyalogos átkelőhelyek megvalósítására

Fürjes Pál elmondja, régóta fennálló problémát sikerül orvosolniuk, ami köszönhető
annak, hogy jó kapcsolatot tudnak ápolni Fónagy János államtitkáron keresztül a MÁV
vezetésével, és kiadták az engedélyt, elkészítették a tervet. Két fázisban fog történni a
megvalósítás, az első fázisra még ebben az évben sor fog kerülni.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba mint az érintett terület képviselője elmondja, az elmúlt 20 évben nem
emlékszik olyan lakossági fórumra, amelyen ez a téma ne vetődött volna fel. A Táblai
terülei képviselő nevében is köszönetét fejezi ki az előkészítésben résztvevőknek, külön
köszöni Fónagy János államtitkár úr közreműködését.
Tóth Pál párhuzamot von a jelenlegi beruházás és a korábbi ciklusban épült elhíresült híd
között, amelynek költségvetése kb. 60 M Ft volt. A két munkának az összevetéséből
látszik, hogy ez a Képviselő-testület mennyivel inkább szem előtt tartja a
választópolgárok igényét. Ideje volt, hogy ez a lakossági probléma végre rendeződjön.
Fazekas Zoltán kiemeli az érintett terület képviselőinek a munkáját, hisz szívós
munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre az előterjesztés. Kéri, szavazzanak a határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2011. (IX. 15.) KH határozata
Ózd-Alsó Vasútállomáson szintbeni vasúti gyalogos átkelőhelyek megvalósításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
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1.) Az Önkormányzat úgy dönt, hogy Sajóvárkony és Tábla városrészek közlekedési
kapcsolatának és a General Electric Ózdi Üzeme gyalogos megközelítésének javítása
érdekében szintbeni vasúti gyalogos átkelőhelyeket létesít.
2.) Az Önkormányzat az Ózd-Alsó Vasútállomáson tervezett 2 db szintbeni vasúti gyalogos
átkelőhelyet két ütemben építteti meg, az alábbiak szerint:
I. ütem

(General Electric felőli átkelőhely): 2011. év (beruházási költség:
8.920 e Ft)
II. ütem (Sajóvárkony felőli átkelőhely): 2012. év (beruházási költség: 6.732 e Ft)
3.) Az I. ütem szerinti átkelőhely megvalósításához Ózd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének módosítása során 8.920 e Ft-ot biztosít. A II. ütem szerinti átkelőhely
költségeinek fedezetét az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
Felelős: a pénzügyi fedezetek költségvetési tervezéséért:
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2011. szeptember 15., illetve 2012. évi költségvetés készítése
4.) A Képviselő-testület az 1.) pontban megjelölt beruházás I. és II. ütemének
megvalósításával a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt bízza meg.
Felelős: megvalósításért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: I. ütem 2011. november 30.
II. ütem 2012. június 30.

-.-.12.) napirend
Javaslat a kötvénykibocsátásról szóló 237/KH/2007.(X.30.) önkormányzati határozatban
elfogadott kamatfelár módosítására

Fürjes Pál fontosnak tartja, hogy zökkenőmentesen legyen finanszírozva az
önkormányzat költségvetése. 2014-ben az utolsó negyedévre, és 2015-től egész évre a
kötvény visszafizetése nagy terhet fog jelenteni a költségvetésnek. Már tavaly év végén
megkezdték a tárgyalásokat az OTP-vel a folyószámla hitel megújításával kapcsolatban.
Eredményként könyvelhető el az elfogadott kamatfelár és az ehhez kapcsolódó
folyószámlahitel rendelkezésre tartási díjának megfelezése, valamint a folyószámla hitel
folyósított összegére vonatkozó 3,5 % kamat 3 %-ra csökkentése. A tárgyalásokat a
novemberi fordulónapra már júliusban lefolytatták, így lehetőség nyílt arra, hogy a
csatorna beruházás önrészeként az OTP ki tudja adni a fedezet igazolást és a korábban
lekötött 300 M Ft kötvényből származó betét részt felszabadította.
Vitális István elmondja, hogy az önkormányzat stabil működése ennek a
megállapodásnak is köszönhető. Időben léptek, ezért köszönet a város vezetőinek. Fontos
a megállapodásnak azon része, hogy a kötvény kikerül a hitelfedezeti körből, így
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lehetősége van az önkormányzatnak azon felújításokat végrehajtani, amelyek az idén
esedékesek. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/KH/2011.(IX.15.) KH határozata
a kötvénykibocsátásról szóló 237/KH/2007. (X.30.) önkormányzati határozatban
elfogadott kamatfelár módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a kibocsátott kötvény utáni kamatfelár 0,68 %-ról 1,68 %ra történő emelését 2011. október 1-től elfogadja az alábbi feltételek biztosítása
mellett:
a.) Az OTP Nyrt. a működés finanszírozásához szükséges, az Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló hatályos rendeletben elfogadott mértékű
folyószámlahitel keretet a 2011. november 28-i lejáratot követően is
biztosítja.
b.) A folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartási jutalékát 1,5 %-kal, a
jelenlegi 3 %-ról 1,5 %-ra csökkenti.
c.) A folyószámla hitel kamatát 0,5 %-kal, 1 havi BUBOR+3,5 %-ról 1 havi
BUBOR+3,0 %-ra csökkenti.
d.) A folyószámla hitelkeret részbeni fedezeteként szolgáló 300 Mft,
kötvényből származó lekötött betét helyett más önkormányzati vagyoni
elemet, ingatlant fogad el.
2.) A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert,
hogy
a
kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés módosítását és a folyószámla
hitelkeret lejáratát követően igényelt újabb folyószámla hitelkeret szerződést az
1.) pont szerinti feltételekkel aláírja.
Felelős: Polgármester
Határidő: - kötvénykibocsátással összefüggő szerződésmódosítás tekintetében
2011. október 1.
- folyószámla hitelkeretre vonatkozó újabb szerződés tekintetében 2011.
november 28.
-.-.-

Fazekas Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
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13.) napirend
Javaslat a „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP5.5.1-11/2 pályázat benyújtásának támogatására

Fazekas Zoltán elmondja, a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület az Ózdi Görög
Katolikus Egyházközséggel együtt kívánja végrehajtani az előterjesztésben szereplő
programokat, fejlesztéseket, mindazokat a tevékenységeket, amelyeket már hosszú évek
óta magas színvonalon végez. Ennek a finanszírozásához nyújthat segítséget elnyerése
esetén a pályázat. Az önkormányzat nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához,
amelyben támogatja a tevékenységet. Pénzügyi kihatása nincs az önkormányzatra, csak
erkölcsi és morális eredménye.
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és örömmel konstatálta, hogy új színfoltja lesz a városnak ezen
tevékenységek révén. Szükség van az ilyen formájú nevelésre, közösségépítésre. A
bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztést.
Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2011. (IX.15.) KH határozata
a „Családi közösségi kezdeményezések és programok
megerősítése” című TÁMOP-5.5.1-11/2 pályázat benyújtásának
támogatásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület egyetért a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület által a
Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című, TÁMOP5.5.1-11/2 pályázat benyújtásával támogatja a pályázatban megfogalmazott célok
megvalósulását.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat támogatásával
kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: a szándéknyilatkozat elkészítéséért:
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
a szándéknyilatkozat aláírásáért:
Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

-.-.-
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
13/A) napirend
Javaslat 158/KH/2010.(IX.23.) Képviselő-testületi határozat módosítására
Fazekas Zoltán ismerteti, az ÉMOP-2009.3.1.2/D jelű városrehabilitációs pályázatra
vonatkozik az említett határozat.
Fürjes Pál szóbeli kiegészítésében elmondja, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Északmagyarországi Képviselete, a NORDA döntött a pályázatban, Ózd megnyerte a
támogatást. A támogatási összegben eltérés van, így a pályázatban szereplő önrészt 11752
Ft-tal meg kell emelni.
Vitális István tájékoztat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A módosítást technikai jellegűnek ítélik, ezért egybehangzóan elfogadásra
javasolják.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület
hozza:

15 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
255/2011. (IX.15.) KH határozata
a 158/KH/2010. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület a 158/KH/2010.(IX.23.) határozat 2.) pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„2.) A projekt összköltsége 378.0 M Ft, a szükséges önerő mértéke 36.380.281,Ft, melyet az Önkormányzat az alábbi bontásban biztosít:
- a 2011. évi költségvetés terhére: 21.900.000,- Ft
- a 2012. évi költségvetés terhére: 14.480.281,- Ft.
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a konzorciális partner Római Katolikus
Egyház 531.471,- Ft-ot biztosít a projekthez, a saját ingatlanán megvalósuló
beruházások önerejeként.”
2.) A 158/KH/2010.(IX.23.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései
hatályukban változatlanul fennmaradnak.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
értelemszerűen a 2011. és 2012. évi költségvetés tervezése
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14.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Vitális István elmondja, változások történtek több helyen is, ezért van szükség e
szabályzat módosítására. Január 1-től újra változik a közbeszerzési törvény, akkor ismét
tárgyalni fogja a bizottság. A jelenlegi előterjesztést egybehangzóan elfogadásra javasolja
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2011. (IX.15.) KH határozata
Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a határozati
javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Jegyző
2011. szeptember 16.
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Ózd Város Önkormányzata

256/2011. (IX.15.) KH határozattal elfogadott

Közbeszerzési Szabályzata

Hatályos:
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TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
2.
3.
4.

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya
Támogatással kapcsolatos szabályok
Éves összesített közbeszerzési terv
Éves statisztikai összegzés

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatok felbontása
A Beruházási Csoport
A Közbeszerzési Előkészítő Bizottság és a Bírálóbizottság
A részvételi jelentkezések/ ajánlatok értékelése
Az eljárást lezáró döntés meghozatala
Eredményhirdetés
Szerződéskötés és a szerződés módosítása
A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

III. A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK, FELELŐSSÉGI
REND
1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel
kapcsolatos szabályok
2. A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok
3. A közbeszerzési eljárások dokumentálása
4. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje
5. Belső ellenőrzés
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
FÜGGELÉKEK
1.
2/A.
2/B.

2/C.

3.

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat
A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja (Az ajánlatok érvényességének megállapítása)
A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja
(Az érvényes ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat
bírálati szempontja esetében)
A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja
(Az érvényes ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
bírálati szempontja esetében)
Közbeszerzési értékhatárok
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átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a
közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ában meghatározott kötelezettségének
eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről,
valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya
1.1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Ózd Város Önkormányzatának, a Kbt. hatálya alá
tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési
és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire), továbbá
tervpályázati eljárásaira terjed ki.
1.2. Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez kapcsolódó közbeszerzésekre jelen
szabályzatot kell alkalmazni.
1.3. Amennyiben a közbeszerzési eljárásban ajánlattevői oldalon önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság vesz részt, eseti közbeszerzési szabályzat alapján kell eljárni. Az eseti
közbeszerzési szabályzatot a Polgármester hagyja jóvá.
2. Támogatással kapcsolatos szabályok
2.1. Abban az esetben, ha támogatásra irányuló igény kerül benyújtásra, az igény elbírálása
előtt, illetőleg a támogatási szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás megindítható,
azonban erre a körülményre az ajánlattevők figyelmét az eljárást megindító dokumentumban
fel kell hívni.
2.2. Abban az esetben, ha támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, úgy a Kbt. erre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Éves összesített közbeszerzési terv
3.1. Az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév április
15. napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembe vételével, el kell készíteni az
önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét. A tervet a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán belül működő Beruházási Csoport (továbbiakban: BCS) készíti elő és a
Képviselő-testület hagyja jóvá.
3.2. A közbeszerzési terv összeállításához felelős adatszolgáltatók a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeinek vezetői, valamint a tervezett vagy folyamatban lévő projektek
kijelölt felelősei.
3.3. Az adatszolgáltatók felelnek:
- azért, hogy az éves közbeszerzési terv összeállításához szükséges, I.3.2. pont szerinti
ismert adatokat legkésőbb az adott költségvetési év március 31-ig, a terv elkészítéséhez
szükséges részletezettségben a BCS részére átadásra kerüljenek.
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pont szerinti adatok és a módosítás indokolása, a következő rendes testületi ülésre
történő postázást megelőzően a BCS részére átadásra kerüljön. Az adatszolgáltatási
határidőtől csak rendkívüli esetben lehet eltérni.
- az adatszolgáltatásban foglalt tartalmak, így különösen a beszerzés tárgya és a becsült
érték megfelelőségéért, teljeskörűségéért.
3.4. Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell:
 a tervezett közbeszerzési eljárásokat,
 a közbeszerzések becsült értékét (ÁFA nélkül),
 a közbeszerzési eljárás eljárási rendjét,
 a közbeszerzés pénzügyi forrását,
 a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontját,
3.5. A közbeszerzési eljárás általában az éves összesített közbeszerzési terv alapján – kivételes,
indokolt esetben a tervtől eltérően is – indítható. A tervben nem szereplő, vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen igény, vagy változás
felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is.
3.6. A módosított közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.
3.7. A közbeszerzési terv - a Kbt. 5. § (1) – (2) bekezdés szerint - nyilvános. A közbeszerzési
tervet és annak módosításait – 5 munkanapon belül- az Önkormányzat honlapján közzé kell
tenni. A közzétételről a BCS gondoskodik. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek
lennie.
3.8. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A megőrzésről a BCS gondoskodik.
4. Éves statisztikai összegzés
A BCS az éves közbeszerzésekről a Kbt. 16.§-a alapján külön jogszabályban meghatározott minta
szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
napjáig megküld a Közbeszerzések Tanácsának.

II.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSANAK SZABÁLYAI

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése
1.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
1.2. A közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő
hivatalos közbeszerzési tanácsadót és/vagy egyéb szakértőt (továbbiakban: megbízott
szakértő) lehet bevonni. A megbízott szakértő feladatát szerződésben egyértelműen
rögzíteni kell. A megbízott szakértő és a BCS az eljárás alatt egymás folyamatos
tájékoztatására köteles.
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1.3. Az elkészült felhívásokat a Közbeszerzési Előkészítő Bizottság (továbbiakban: KEB)
javaslatára a Bírálóbizottság (továbbiakban: BB) hagyja jóvá.
1.4. Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetében az ajánlattételre felhívni kívánt
szervezetekről, személyekről a BB dönt.
1.5. Ha a részvételi határidő, illetve az ajánlati határidő letelte előtt a felhívás tartalmi
(különösen kizáró okot, alkalmassági követelményt, bírálati szempontrendszert, szerződéses
feltételt érintő) módosítása, hiánypótlása válik szükségessé, úgy a BCS által előkészített
módosított hirdetményt a BB hagyja jóvá. Formai jellegű módosításhoz elegendő a KEB
jóváhagyása.
2. Az ajánlatok felbontása
2.1. Az ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátását a BCS végzi. A BCS feladata és
felelőssége a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti
tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése.
2.2. A BCS feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak
jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi
részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése. A bontási jegyzőkönyvet 5
napon belül meg kell küldeni a KEB és a BB tagjai részére is.
3. A Beruházási Csoport
3.1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a BCS feladata.
3.2. Amennyiben a beszerzés tárgya szerinti, vagy egyéb a Kbt-ben definiált szakértelem hiánya
merül fel, a Pénzügyi Osztály vezetőjének javaslatára a jegyző a BCS tagjait - eseti jelleggel
- a hiányzó szakértelmet biztosító önkormányzati munkatársakkal egészítheti ki. Ebben az
esetben a BCS-be így bevont munkatárs a bevonása szerinti eljárásokban az általa nyújtott
szakértelem nyújtásával, teljes körűen osztozik a BCS részére előírt feladatok elvégzésében,
illetve felelősségi körök vállalásában. A hiányzó szakértelem BCS-n belüli biztosítása
mellőzhető, amennyiben azt a KEB tagja biztosítja az adott eljárás előkészítése és
lebonyolítása során.
3.3. A BCS és a II.1.2. pont szerinti megbízott szakértő kapcsolattartásáról a megbízott
szakértővel kötött szerződésben rendelkezni kell.
3.4. A BCS feladata:
- a beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló
körülményeknek a figyelembe vételével javaslatot tesz az alkalmazni kívánt
közbeszerzési eljárás fajtájára,
- a konkrét eljárás előkészítése során a részvételi/ajánlati felhívás tervezete és az ahhoz
kapcsolódó dokumentáció összeállítása, a KEB-el együttműködve,
- a BB jóváhagyását követően intézkedik a hirdetmények közzétételéről, megküldéséről,
- a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja,
- a dokumentáció módosítása esetén gondoskodik annak közzétételéről
- az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett szakterülettel
folytatott egyeztetést követően megküldi a válaszokat,
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valamint a BB munkájához jelen Szabályzat II.5. pontjában részletezettek szerint
- az ajánlatok elbírálását követően a nyertes ajánlattevővel való kapcsolatfelvétel, a
szerződések előkészítése, hiányzó dokumentumok, igazolások bekérése, a szerződés
közzététele
- a szerződések teljesítését/ részteljesítését követően a kifizetések előkészítése
- a szerződések teljesítése, részteljesítése, módosítása esetén a közbeszerzési
hirdetmények és tájékoztatók megjelentetése
- amennyiben megbízott szakértő igénybevételére kerül sor, abban az esetben a BCS
feladata a kapcsolattartás, dokumentációk egyeztetése
4. A Közbeszerzési Előkészítő Bizottság és a Bírálóbizottság
4.1

Az ajánlati/részvételi felhívás tervezet és a dokumentáció jóváhagyása, valamint az
ajánlatok minősítésre, bírálatra történő előkészítése az öt tagból álló KEB feladata.

4.1.1. A KEB tagjai:
— Ózd Város jegyzője
— Ózd Város aljegyzője
— Pénzügyi Osztály vezetője
— Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
— Ózdinvest Kft ügyvezetője
4.1.2. A KEB munkáját ülésein végzi, melyről emlékeztető készül. A KEB ülésén a BCS egy
tagja konzultációs jelleggel, szavazati jog nélkül részt vesz és ellátja az adminisztratív
feladatokat. A KEB ülését úgy kell összehívni, hogy arról a tagok legkésőbb az ülést
megelőző munkanapon tudomást szerezzenek.
4.1.3. A KEB tagjai közül elnököt és titkárt választ. A KEB akkor határozatképes, ha tagjainak
többsége jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt.
4.2

Az ajánlati/részvételi felhívás jóváhagyása, közvetlen ajánlatkérés esetében a meghívásra
kerülő szervezetek kijelölése, továbbá az ajánlatok elbírálása a BB feladata.

4.2.1. A BB tagjai:
— Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
— Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke
— Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
— Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke
— Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
4.2.2. Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében a BB
összetételére az irányadó külön jogszabály rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.
4.2.3. A BB munkáját ülésein végzi, melyen meghívottként, szavazati jog nélkül részt vesz a
KEB elnöke vagy titkára. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítéséért a
BCS felel. A BB ülésén a BCS egy tagja konzultációs jelleggel részt vesz. A
jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait is. A BB
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legalább 3 nappal megkapják.
4.2.4. A BB tagjai közül elnököt választ. A BB akkor határozatképes, ha tagjainak többsége
jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az
Elnök szavazata dönt.
4.3.

A KEB és a BB tagjainak díjazása
A KEB és a BB állandó tagjait havi tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke a
köztisztviselői illetményalap 2,5-szerese. A polgármester díjazás szempontjából a BB
tagokkal egy elbírálás alá esik.

5.

A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelése

5.1.

A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a BCS a KEB-el
együttműködve elvégzi a részvételi jelentkezések/ajánlatok tartalmi és formai
ellenőrzését, továbbá annak vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban, a
dokumentációban és a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

5.2.

A BCS a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre jelentkező/ajánlattevő
számára azonos feltételekkel - a Kbt. rendelkezései szerint - gondoskodik a hiánypótlási
felhívás összeállításáról, és annak megküldéséről.

5.3.

A BCS a KEB-el együttműködve gondoskodik a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett
iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről.

5.4.

A BCS a KEB vonatkozó döntése alapján elvégzi a részvételre jelentkező/ajánlattevő felé
a Kbt. rendelkezései szerinti további tisztázó levelezést különösen az alábbi esetekben
(amennyiben ez a bírálat során szükségessé válik):
-

nem egyértelmű kijelentésekre való rákérdezés
irreálisan alacsony/magas ellenszolgáltatásra való rákérdezés
nyilvánvaló számítási hibák javítása
formai hibák ajánlatkérő általi javítása

5.5.

Tárgyalásos eljárás esetén a KEB feladata a tárgyalások lefolytatása az ajánlattevőkkel. A
tárgyalás levezetéséről a BCS gondoskodik. A tárgyalás során elhangzottakról a BCS
jegyzőkönyvet köteles kiállítani.

5.6.

A KEB a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról - a BCS bevonásával - részletes
összefoglaló értékelő anyagot köteles készíteni, amely tartalmazza a BB részére a döntési
javaslatot az egyes részvételre jelentkezők/ajánlattevők alkalmasságára, a részvételi
jelentkezések/ajánlatok
érvényességére,
az
eljárás
eredményére
illetőleg
eredménytelenségére, illetve az eljárás nyertesére.

5.7.

A BCS köteles a részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt írásban tájékoztatni a kizárásáról, a
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi
jelentkezésének/ ajánlatának a 114.§ (1)/ 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból történt
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, a BB döntését követő öt napon
belül.
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Ha a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra a részvételi jelentkezéseket, illetve
ajánlatokat elbírálni nem lehet, a polgármester – a KEB javaslata alapján – a
rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja.

5.9.

Az elbírálási határidő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás
megküldéséről, továbbá ha szükséges, az ajánlattevők ajánlati kötöttsége fenntartására
vonatkozó nyilatkozatának bekéréséről a BCS gondoskodik.

6. Az eljárást lezáró döntés meghozatala
6.1.

Az eljárás lezárásáról, egyes részvételre jelentkezők/ ajánlattevők alkalmasságáról és a
részvételre jelentkezések/ ajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményéről illetve
eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a BB javaslata alapján a
polgármester dönt.

6.2.

Az előző pontban foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület a döntéshozó az alábbi
esetekben:

6.2.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések tekintetében, amennyiben az
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés nettó becsült értéke a 25M Ft-ot, az építési
beruházás nettó becsült értéke a 80M Ft-ot meghaladja.
6.2.2. Építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió és tervpályázati eljárás tárgyú közbeszerzés
esetében.
7. Eredményhirdetés
7.1. A BCS köteles az eljárást lezáró döntés alapján elkészíteni a jogszabályban meghatározott
minta szerinti összegezést, a kizárásról, az érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli
tájékoztatót, és azokat a Kbt.-ben előírtak szerint kézbesíteni a részvételre jelentkezők,
illetve az ajánlattevők részére.
7.2. A BCS köteles gondoskodni az eljárás eredményének kihirdetéséről és az eljárás
eredményhirdetésén elhangzottak jegyzőkönyvezéséről.
7.3. Az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről szóló tájékoztatót a BCS készíti el,
és gondoskodik annak a Kbt.-ben előírtak szerinti hirdetményi megjelentetéséről.
8.

Iratbetekintés biztosítása, előzetes vitarendezés

8.1. Amennyiben valamely részvételre jelentkező/ajánlattevő iratbetekintést vagy előzetes
vitarendezést kezdeményez, a Pénzügyi Osztály vezetője a kezdeményező irat beérkezését
követően azonnal rendelkezik a folyamatban részt vevő munkatársak személyéről és az
iratbetekintés biztosítása / előzetes vitarendezés körülményeiről.
8.2. Amennyiben az iratbetekintéssel / előzetes vitarendezéssel érintett eljárásban külső szakértő
került bevonásra, az előző pont szerinti feladat a külső szakértőhöz delegálható.
8.3. Amennyiben az iratbetekintés/ előzetes vitarendezés a közbeszerzési eljárás feltételei vagy
eredménye módosítására vonatkozó következményeket von maga után a döntéshozatali
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sürgősséggel kell ellátnia feladatait, meghoznia döntéseit.
9.

Szerződéskötés és a szerződés módosítása

9.1.

A közbeszerzési szerződés tervezett feltételeit/szerződéstervezetet a BCS készíti elő. A
közbeszerzési szerződést a polgármester írja alá.

9.2.
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési szerződés megkötésére a Kbt.
előírásai szerint – a döntéshozó eljárást lezáró döntésének megfelelően – kerülhet sor.
9.3.
A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 303.§-ában meghatározott okból
kezdeményezhető a BCS-nál. A közbeszerzési szerződés módosításának előkészítése a BCS
feladata.
9.4. Amennyiben közbeszerzési szerződés módosítására / teljesülésére / részteljesülésére kerül
sor, az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a dokumentumok egy
másolati példányát haladéktalanul megküldi a BCS részére, mely gondoskodik annak Kbt.-ben
előírtak szerinti hirdetményi megjelentetéséről.
10.

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága
A Kbt. 17/C§ szerinti adatoknak az Önkormányzat honlapján határidőben történő
közzétételéről a BCS gondoskodik.

III.
A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
FELELŐSSÉGI REND

1.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel
kapcsolatos szabályok

1.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a
közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében
való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie.
1.2. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak
dokumentumaival együtt kell nyilvántartani.
2.

A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

2.1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásait érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
indult jogorvoslati eljárásról a jegyző legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3
munkanapon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
2.2. Megbízott szakértő igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési
döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az ajánlatkérő képviselete a megbízott szakértő
feladata, egyéb esetben az önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban a jegyző
javaslatára a polgármester dönt.
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A közbeszerzési eljárások dokumentálása

3.1.

A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a
szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Az
iratok megőrzésért a BCS felelős.

3.2.

Az eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs
kötelezettség a megbízott szakértőt, ennek hiányában a BCS-t terheli.

4.

A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje

4.1. A döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott eljárást, illetve
részvételi szakaszt lezáró döntésért.
4.2. A KEB tagjai együttesen felelnek az önkormányzat jelen szabályzatban foglalt feladatának,
e szabályzatnak, valamint a Kbt-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
teljesítéséért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, továbbá a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért.
4.3. A BB tagjai együttesen felelnek a Kbt. 8.§ (3) bekezdésében meghatározott és egyetértő
szavazatukkal támogatott bizottsági döntésért, valamint javaslatért.
4.4

Megbízott szakértő felkérése esetén a szervezet vezetője, illetve az általa témafelelősként
kijelölt személy felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért.

4.5. A megbízott szakértő felel minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve
az abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem
tartása folytán keletkezik.
4.6. A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak
felróhatóságon alapulhat.
4.7. Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend
alapján konkrét személlyel szemben – kivéve a 4.8. pontban megjelölteket – bírság
kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az önkormányzat átvállalja. Ha a felróható
magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások
lefolytatásától nem lehet eltekinteni.
4.8. A közbeszerzési eljárás során közreműködő megbízott szakértő az általa konkrét
közbeszerzési eljárásban okozott károkért a polgári jog szabályai alapján felel. Erre
vonatkozóan a megbízott szakértővel a feladat ellátására kötött szerződésben rendelkezni
kell.
5. Belső ellenőrzés
5.1. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának – a Kbt. és
jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti – szabályszerűségét a belső ellenőrzés rendszerében
kell ellenőrizni.
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ellenőrizni kell, amely kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az
elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések
megkötésére, módosítására és teljesítésére.
5.3 . A polgármester a belső ellenőrzés megállapításait figyelembe véve minden év június 30-ig
tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a Szabályzat 2011. szeptember 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után
megkezdett közbeszerzésekre, valamint az annak alapján megkötött közbeszerzési szerződésekre
és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.
Egyidejűleg hatályát veszti az Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
129/KH/2009. (X.1.) számú határozat, valamint az azt módosító 171/KH/2010. (IX.23.) számú és
182/KH/2010. (X.13.) számú határozatok.

Ózd, 2011. szeptember 15.

Fürjes Pál
polgármester

Dr. Almási Csaba
jegyző

Záradék:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 256/2011. (IX.15.) KH határozatával a
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.

Ózd, 2011. szeptember 15.

Fürjes Pál
polgármester

Dr. Almási Csaba
jegyző
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1.sz. függelék

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT

Alulírott ……………………..., (anyja neve: ……………….., szül: …………………....)
……………………………………... szám alatti lakos, Ózd Város Önkormányzata/ Ózd
Város Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő által kiírt …………………………………
tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mint az eljárásba bevont
személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 10. §-ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn, vagyis:
a) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző érdekelt gazdálkodó
szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem állok;
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja
nem vagyok;
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem;
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója nem vagyok.

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott
információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 73. §-ának (1) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

, ………… év ……………………… hó ……… nap

…………………………………
aláírás
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A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja
(Az ajánlatok érvényességének megállapítása)
Nem kötelező minta
Tárgy:

„……………………………………………………………………………..….”
tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő /TED ………………….. számában
…………. számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata

Értékelés
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvényesség
Kizáró okok

Alkalmassági
követelmények

Formai értékelés

1.

megfelel / nem felel meg

megfelel / nem felel meg

megfelel / nem felel meg

az ajánlat
érvényes / érvénytelen

2.

megfelel / nem felel meg

megfelel / nem felel meg

megfelel / nem felel meg

az ajánlat
érvényes / érvénytelen

3.

megfelel / nem felel meg

megfelel / nem felel meg

…….., ………. év ………………… hó …… nap

…………………………………….
Bírálóbizottság tagja

megfelel / nem felel meg

az ajánlat
érvényes / érvénytelen
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2/B sz. függelék
Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja
(Az érvényes ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetében)
Nem kötelező minta
Tárgy:

„……………………………………………………………………………..….”
tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő /TED ………………….. számában …………. számon megjelent hirdetménnyel megindított
közbeszerzési eljárás bírálata

Érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. ………………………………………… (székhely: …………………………………)
2. ………………………………………… (székhely: …………………………………)
3. ………………………………………… (székhely: …………………………………)
….
Az érvényes ajánlatok szakmai értékelése az alábbi részszempontok, pont- és súlyszámok alkalmazásával történt:
1. részszempont: ………………………. (pontszám: ……………, súlyszám: …….…)
2. részszempont: ………………………. (pontszám: ……………, súlyszám: …….…)
3. részszempont: ………………………. (pontszám: ……………, súlyszám: …….…)
…
1. sz. ajánlattevő:
Az elbírálás
részszempontjai

Vállalás

Értékelési pontszám

A részszempontok
súlyszámai

A szorzatok összege

-

-

-

Értékelési pontszám
és súlyszám
szorzata
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Az elbírálás
részszempontjai

Vállalás

Értékelési pontszám

A részszempontok
súlyszámai

A szorzatok összege

-

-

-

Értékelési pontszám
és súlyszám
szorzata

3. sz. ajánlattevő:
Az elbírálás
részszempontjai

Vállalás

Értékelési pontszám

A részszempontok
súlyszámai

A szorzatok összege

-

-

-

Indokolás:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Értékelési pontszám
és súlyszám
szorzata

- 115 A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:
a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………...
ajánlattevő adta,
b.) a második legkedvezőbb ajánlatot …………………………………………………………..
ajánlattevő adta.

, ……… év ………………….. hó …….. nap

…………………………………….
Bírálóbizottság tagja

- 116 2/C sz. függelék
Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja
(Az érvényes ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja esetében)
Nem kötelező minta
Tárgy:

„……………………………………………………………………………..….”
tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő /TED ………………….. számában
…………. számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata

Érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. ………………………………………… (székhely: …………………………………)
Vállalás:………………………………
2. ………………………………………… (székhely: …………………………………)
Vállalás:………………………………
3. ………………………………………… (székhely: …………………………………)
Vállalás:………………………………
A beérkezett ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja.
Indokolás:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

- 117 A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:
a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………...
ajánlattevő adta,
b.) a második legkedvezőbb ajánlatot …………………………………………………………..
ajánlattevő adta.

, ……… év ………………….. hó …….. nap

…………………………………….
Bírálóbizottság tagja

118
3. sz. függelék

Értékhatárok
(2010. szeptember 15 – 2011. december 31-ig)

Árubeszerzés

Egyszerű beszerzés
(legalább három
ajánlatkéréssel)

Egyszerű közbeszerzés
(legalább három
közbeszerzési
ajánlatkéréssel,
hirdetmény nélkül)

Általános egyszerű
eljárás
(közbeszerzési
hirdetménnyel)

Közösségi értékhatár
feletti eljárás
(közbeszerzési
hirdetménnyel)

8.000.000.10.000.000.-

25.000.000.31.250.000.-

50.737.770.63.422.213.-

fölötte
fölötte

Építési beruházás

Egyszerű beszerzés
(legalább három
ajánlatkéréssel)

Egyszerű közbeszerzés
(legalább három
közbeszerzési
ajánlatkéréssel,
hirdetmény nélkül)

Általános egyszerű
eljárás
(közbeszerzési
hirdetménnyel)

Közösségi értékhatár
feletti eljárás
(közbeszerzési
hirdetménnyel)

15.000.000.18.750.000.-

80.000.000.100.000.000.-

1.273.702.050.1.592.127.563.-

fölötte
fölötte

Szolgáltatás megrendelés

Egyszerű beszerzés
(legalább három
ajánlatkéréssel)

Egyszerű közbeszerzés
(legalább három
közbeszerzési
ajánlatkéréssel,
hirdetmény nélkül)

Általános egyszerű
eljárás
(közbeszerzési
hirdetménnyel)

Közösségi értékhatár
feletti eljárás
(közbeszerzési
hirdetménnyel)

8.000.000.10.000.000.-

25.000.000.31.250.000.-

50.737.770.63.422.213.-

fölötte
fölötte

nettó
nettó+
25%ÁFA
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15.) napirend
Javaslat a Vasvár úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként technikai
jellegűnek ítéli meg a javaslatot. 2011. június 21-én elfogadásra került a Vasvár úti
Iskola Alapító Okirata, azóta a Magyar Államkincstár kért apró pontosítást, ezt
tartalmazza az előterjesztés. Bizottsága egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, erre
kéri a Képviselő-testületet is.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén megtárgyalta és
egybehangzóan, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Határozati javaslatot.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület
hozza:

15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
257/2011. (IX.15.) KH határozata
a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának
05/637224/5/2011. iktatószámú végzése alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Vasvár Úti Általános Iskola 192/KH/2011. (VI. 21.)
határozattal módosított Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint
jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. szeptember 19.
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257/2011. (IX. 15.) KH határozat 1. melléklete

A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2011. (IX. 15.) KH határozatával a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 102. § (3)
bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet alapján a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás

852010”

2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911
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Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

855912
855914
855915
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099
882129
561000
562917

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

3. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ó z d, 2011. szeptember 15.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 257/2011. (IX. 15.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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257/2011. (IX. 15.) KH határozat 1/a. melléklete

A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2011. (IX. 15.) KH határozatával a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 102. § (3)
bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet alapján a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Vasvár Úti Általános Iskola
028907

2. Székhelye:

3600 Ózd, Vasvár út 37/A

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:

-

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

855911
855912
855914
855915
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099
882129
561000
562917

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
(függelék)

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a
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Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1

13. Az intézmény típusa:

általános iskola

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: nincsenek

15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Telephelye:
Tehetséggondozó Központ

3600 Ózd, Vasvár út 56.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll:


a székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 7714/5 sz. alatt
nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel,
tornateremmel, sport- és egyéb udvarral. (3600 Ózd, Vasvár út 37/A. szám).



Telephelyén lévő, Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 7344 hrsz. alatt
nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. szám).



A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi
eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához
szabadon használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.

18. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól
szóló rendeletek az irányadók.
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19. Maximális tanulólétszám:

858

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma: Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.

Ózd, 2011. szeptember 15.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 257/2011. (IX. 15.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
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függelék
VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE
Intézmény OM azonosító:

028907

Intézménynév:

Vasvár Úti Általános Iskola

Felvételi körzet - 3600 Ózd alábbi közterületei:
BETHLEN GÁBOR UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CIPÓ UTCA
CSÁKÁNY UTCA
CSOKONAI UTCA
ÉPÍTŐK ÚTJA
FÜREDI UTCA
GYÚJTÓ TÉR
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
IPARVASÚT UTCA
KATONA JÓZSEF ÚT
KISAMERIKA SOR
KOLOZSI ISTVÁN UTCA
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA
LOMB UTCA
MARTINOVICS IGNÁC ÚT
MEGGYES UTCA
MIKES KELEMEN ÚT
MUNKÁS ÚT
NAGYAMERIKA ÚT
NEMZETŐR UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
TEMETŐ UTCA
VÁR UTCA
VÁROSHÁZ TÉR
VAS KÖZ
VASVÁR ÚT
VASVÁRI PÁL
48-AS ÚT
ADY ENDRE UTCA
BÁNYÁSZ UTCA
BARTÓK BÉLA UTCA
BEM UTCA
EGYHÁZ VÖLGY
ÍV ÚT
JÓZSEF ATTILA ÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
KENDERSZER ÚT
MOGYORÓS VÖLGY
OKTÓBER 23. TÉR
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PETŐFI TÉR
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÉVAY UTCA
STURMÁN UTCA
TÁNCSICS TELEP
VAJDA JÁNOS UTCA
-.-.-

16.) napirend
Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2011. I. félévi működéséről
Fazekas Zoltán köszönti Suszter Sándor urat, az ÓHG Kft ügyvezető igazgatóját.
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület
hozza:

15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
258/2011. (IX. 15.) KH határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2011. I. félévi működéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feni tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

17.) napirend
Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázat keretében
történő részleges értékesítésére
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében szóbeli kiegészítőjében
ismerteti, hogy az előterjesztés konkrétan tartalmazza a szóban forgó területet. 5 fős
Eseti Bizottságot javasolnak létrehozni, ami a pályáztatási eljárást lebonyolítja.
A javasolt tagok az alábbiak:
1. Boda István
2. Kovács Attila
3. Tartó Lajos
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4. Tóth Pál
5. Vitális István, elnök
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mind az Eseti Bizottság tagjait, mind az
előterjesztést egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál polgármester elhagyja az üléstermet.
Fazekas Zoltán kéri, egyesével szavazzanak a jelöltekről. Elsőként Kovács Attiláról
(Lakcím: 3600 Ózd, Mekcsey út 15.), aki előzetes egyeztetés alapján hozzájárulását
adta jelöléséhez, a nyílt üléshez hozzájárult.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal Kovács Attilát (3600 Ózd, Mekcsey út
15.), eseti bizottsági taggá megválasztja.
Fazekas Zoltán kérdezi Tartó Lajost (3600 Ózd Susa utca 14.), elfogadja-e a jelölést,
kíván-e szavazni, a nyílt üléshez hozzájárul?
Tartó Lajos elfogadja a jelölést, bejelenti személyes érintettségét, a nyílt üléshez
hozzájárul, és részt vesz a szavazásban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal Tartó Lajost (3600 Ózd Susa utca 14.)
eseti bizottsági taggá megválasztja.
Fazekas Zoltán kérdezi Tóth Pált (3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.), elfogadja-e a
jelölést, kíván-e szavazni, és a nyílt üléshez hozzájárul?
Tóth Pál elfogadja a jelölést, bejelenti személyes érintettségét, a nyílt üléshez
hozzájárul és részt vesz a szavazásban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal Tóth Pált (3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.)
eseti bizottsági taggá megválasztja.
Fazekas Zoltán kérdezi Boda Istvánt (3600 Ózd, Bolyki főút 16.), elfogadja-e a
jelölést, kíván-e szavazni, és a nyílt üléshez hozzájárul?
Boda István elfogadja a jelölést, bejelenti személyes érintettségét, a nyílt üléshez
hozzájárul, és részt vesz a szavazásban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett Boda Istvánt (3600
Ózd, Bolyki főút 16.) eseti bizottsági taggá megválasztja.
Fazekas Zoltán kérdezi Vitális Istvánt (3600 Ózd, Szent István út 33. fsz. 3),
elfogadja-e a jelölést, kíván-e szavazni, a nyílt üléshez hozzájárul?
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Vitális István elfogadja a jelölést, bejelenti személyes érintettségét, hozzájárul a nyílt
üléshez, és részt vesz a szavazásban.
A Képviselő-testület 13 igen, és 1 nem szavazattal Vitális Istvánt (3600 Ózd, Szent
István út 33. fsz. 3) eseti bizottsági elnökké megválasztja.
Fürjes Pál polgármester visszaérkezett az ülésterembe.
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot
hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2011. (IX.15.) KH határozata
az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázat keretében történő
részleges értékesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ózdi
belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó legalább 900 m2, legfeljebb
3000 m2 térmértékű ingatlanrészt egyfordulós, alternatív ajánlatot kizáró,
nyilvános pályázat lefolytatásával kiválasztott vevő részére értékesíti.

2.)

Ózd Város Önkormányzata, mint az 1.) pontban megjelölt tárgyú pályázat
kiírója, az 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Versenyeztetési
Szabályzat előírásai szerint jelen határozat mellékletében határozza meg a
pályáztatás részletes feltételeit.

3.) A Képviselő-testület a pályázat lebonyolítására az alábbi személyekből álló 5 fős
Eseti Bizottságot jelöli ki:
Vitális István (3600 Ózd, Szent István út 33. fsz. 3) – elnök
Kovács Attila (Lakcím: 3600 Ózd, Mekcsey út 15.) – tag
Tartó Lajos (3600 Ózd Susa utca 14.) – tag
Tóth Pál (3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.) – tag
Boda István (3600 Ózd, Bolyki főút 16.)– tag
4.) A nyertes vevő kiválasztására a határozat mellékletében szereplő pályázati felhívás
5.) pontjában foglalt szempontrendszer alapján az Eseti Bizottság tesz javaslatot.
5.) A határozat mellékletét képező pályázati felhívás teljes szövegét Ózd Város
Honlapján meg kell jelentetni, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell
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függeszteni. Kivonatát az Ózdi Körkép című helyi lapban, valamint az
ingatlan.com internetes oldal portálján meg kell jelentetni.

6.) A pályázati dokumentáció 5.000 Ft + ÁFA ellenében vásárolható meg az Ózd
Városi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Osztályán (II. emelet 209. iroda)
7.) A Képviselő-testület a nyilvános pályázati eljárás koordinálásával megbízza a
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetőjét.
8.) A nyilvános pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát
követő rendes ülésen dönt.
Felelős: 1-8.) pontok vonatkozásában:
pályáztatás lebonyolítása:
Eseti Bizottság elnöke
pályázati eljárás koordinálásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
18.) napirend
Tájékoztató Ózd
módosításáról

Város

Önkormányzata

2011.

évi

Közbeszerzési

tervének

Vitális István ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta.
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegyék
tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
19.) napirend
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. I. félévében lebonyolított
közbeszerzésekről
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Kiemeli, hogy több közbeszerzési
eljárás is volt. A meghívásos eljárásokban is több helyen Ózd lett a nyertes. Ez azt
jelenti, hogy ha olyan munkálatokról volt szó, ahol legalább 3 olyan ózdi cég volt, akik
potenciálisan képesek a beruházás végrehajtására, akkor azt a 3 ózdi céget hívták meg,
és ők a munkát sikeresen végre is hajtották. Örömtelinek ítéli meg továbbá, hogy van
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egy ózdi konzorcium, amely nyílt eljárás keretében tudott sikeresen Ózdon munkát
szerezni.
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegyék
tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
20.) napirend
Tájékoztató Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól,
pénzügyi helyzetéről 2011. augusztus 31-ig
Berki Lajos, mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke szóbeli kiegészítésében
köszönetét fejezi ki Ózd Város vezetésének és a Képviselő-testületnek a konstruktív
együttműködésért. Fontos feladatnak ítéli, hogy a városban a társadalmi béke
megmaradjon. Hangsúlyozza, hogy vannak problémák a foglalkoztatás területén, hiszen a
4 órás foglalkoztatás nem oldja meg a szegénységet, ezért feladataik között szerepel, hogy
minél több cigány ember kapjon munkát a megélhetésük biztosítása érdekében. Kéri a
testületet, fogadják el a Tájékoztatót.
Fazekas Zoltán megerősíti, hogy nehéz feladat vár a Városi és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatokra. Megemlíti, hogy az elmúlt (2011. szeptember 1.) rendkívüli testületi
ülésen került sor a Startmunka program elfogadására, amely kiemelt közmunka pályázat,
ahol 8 órában több hónapon keresztül is munkát tudnak biztosítani az embereknek. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegyék tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
21.) napirend
Tájékoztató a 2011/2012-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Obbágy Csaba szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy hat nagy blokkról számol be az
előterjesztés.
1. A korábbi döntések, azoknak következményei
2. Tájékoztatás a tárgyi feltételrendszerről
3. Óvodák
4. Iskolák, ezen belül általános és középfok
5. Felsőfokú képzés
6. Az új tanév céljai, kiemelt feladatai
Figyelembe ajánlja a mellékleteket, amelyek szeptember első napjaiban készültek,
változás még októberig lehet ezzel kapcsolatban. Utal a költségvetés alakulására. Volt egy
munkacsoport, amely átvilágította az ágazatot. Megértették az intézményvezetők a nehéz
gazdasági helyzetet, és ennek megfelelően takarékos gazdálkodást vezettek be.
Legjelentősebb változásnak ítéli a II. János Pál Általános Iskola indítását a katolikus
egyház fenntartásában, de átszervezésre került az Alkotmány úti Óvoda, az Árpád ÁMK
és a Vasvár úti Iskola tehetséggondozó részlege is. Felhívja a figyelmet, hogy 2011.
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szeptember 23-24. Ózdon kerül megrendezésre az országos konferencia a
tehetséggondozó társaság rendezésében a Vasvár úti Iskolával és az Önkormányzattal
közösen.
A tárgyi feltételekkel kapcsolatban elmondja, hogy az indokolt felújításokra az
Önkormányzat jelentős összegeket jóváhagyott. Megemlíti, hogy elkezdődött a
Tétényi úti Óvoda építése is, valamint a Bolyki Tamás úti Iskolában a nyílászárók
cseréje. Megköszöni az intézményvezetők hozzáállását, és az Oktatási Osztály
vezetőjének és dolgozóinak az alapos előterjesztést. Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság megtárgyalta és támogatja a Tájékoztatót.

Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegyék
tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
22.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Diáksport Bizottság tevékenységéről
Obbágy Csaba elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült néhány kérdés a
Tájékoztatóval kapcsolatban. Utánpótlás kérdése, a testnevelők motíváltsága, az
atlétika pálya állapota. Ismerteti, hogy szó esett az I. Ózdi Triatlon versenyről is. A
játékos sportverseny országos döntőjét 2012. márciusában Ózdon rendezik meg, így a
város lehet a „diákolimpia fővárosa”. Ez komoly elismerés, gratulál azoknak, akik ezt
a sikert elérték, és köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőknek és a sportembereknek
is.
Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés vezetését átadja Fürjes Pál polgármesternek.
23.) napirend
Tájékoztató Ózd és Térsége Katasztrófavédelméért Alapítvány létrehozásáról
Fürjes Pál az alapítvány létrehozásáért köszönetét fejezi ki Fazekas Zoltán
alpolgármesternek és kérdezi, van-e hozzáfűzni valója a tájékoztatóhoz.
Fazekas Zoltán szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy az alapítvány célja segíteni a
katasztrófák megelőzésének tervezésében résztvevő szervezetek munkáját, Ózd és
Térsége tájékoztató jellegű felkészítése a veszélyek megelőzésére és a vészhelyzeti
magatartások helyes megválasztására. További cél a katasztrófa és polgárvédelmi
gyakorlatok anyagi, technikai és személyi feltételeinek támogatása, az Ózdi Polgári
Védelmi Iroda működési feltételeinek támogatása. Felhívást tesz közzé, miszerint a
Polgári Védelmi Iroda várja azon ózdi önkéntesek jelentkezését, akik katasztrófa
esetén részt vennének az elhárítás tervezett munkájában. A jelentkező önkéntesek a
felkészítést és a szükséges felszerelést is megkapják. Tevékenységüket vészhelyzet
esetében végeznék.
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Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegyék
tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Fürjes Pál polgármester
alpolgármesternek.

visszaadja

az

ülés

vezetését

Fazekas

Zoltán

24.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegyék
tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
25.) napirend
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Fazekas Zoltán közli, hogy a polgármester szabadságával kapcsolatban az ülés elején
kiosztásra került az új határozati javaslat.
Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság
megtárgyalta a módosított határozati javaslatot, és egyhangúlag jóváhagyta.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2011.(IX.15.) KH határozata
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33. §ában biztosított jogkörében engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek
2011. augusztus 1-15. között utólagosan,
2011. szeptember 16-19. között, valamint
2011. szeptember 29-30. között előzetesen
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összesen 15 nap fizetett szabadság igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés további vezetését átadja Fürjes Pál
polgármesternek.
26.) napirend
Közérdekű bejelentések, javaslatok
Fürjes Pál tájékoztat, hogy Márton Ferenc képviselő interpellációt nyújtott be Ózd
városban és környékén az ún. Ámbédkár Gimnázium, illetve működtetője kapcsán.
Megkérdezi Márton Ferencet, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Márton Ferenc közli, hogy az interpellációt fel kívánja olvasni, hogy mindenki teljes
mértékben megismerhesse a tartalmát.
INTERPELLÁCIÓ
Tisztelt Polgármester úr!
A legutóbbi időkben a térségben és Ózd városban nagyfokú térhódításba kezdett az
oktatási intézményekben az úgynevezett Ámbédkár Gimnázium, illetve a működtetője,
a Dzsáj Bhim nevű állítólagos buddhista egyház.
Számos környékbeli községben vannak jelen, és immár benn Ózdon is! A
terjeszkedésük szembeötlő, és nyíltan hangoztatott céljuk a további még szélesebb és
még mélyebb terjeszkedés. Tehát komolyan kell számolni a jelenlétükkel.
Megjelenésüket és nyomulásukat döntően az teszi lehetővé, hogy a régió katasztrofális
anyagi helyzete miatt az önkormányzatok nem képesek működtetni a
tanintézményeket, és gyakorlatilag odaadják bárkinek, aki ezt névleg vállalja.
Vettem a fáradságot, hogy alaposabban utánanézzek ennek az egésznek, plusz
végigkérdeztem az érintett pedagógiai szakembereket.
Kérem alázattal: hallott már azelőtt valaha valaki a Dzsáj Bhim közösségről?
Buddhista cigányokról, pláne Borsodban? Még maga a Népszabadság is az egyébként
hízelkedő Derdák-interjúban szóvá tette, hogy nyoma sincs a Dzsáj Bhim semmiféle
hitéleti tevékenységének, templomának, papjainak, hanem csakis a tanodák
működtetése címén történő pénzkapásról ismert. EU-pénzek, de immár állami pénzek
is. Többek számára ez enyhén szólva gyanús, és Tuskó Hopkinsra emlékeztet.
A jelenlegi, nagyrészt még az SZDSZ által meghozott oktatásügyi törvények sok
olyasmit tesznek lehetővé, amiket kívülállók ép ésszel szinte el sem tudnak képzelni.
Az úgynevezett tanodák is ilyen jelenség, bárminemű állami és önkormányzati
felügyelet nélkül, vallásszabadság, abrakadabra. Szabad a vásár!
Ebbe nyomulnak bele nagyon céltudatosan bizonyos körök.
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Azt hirdetik magukról, hogy pénzek idehozatalával és áldozatos munkával cigány
gyermekeket nevelnek, kulturálnak, juttatnak majd szakmához, sőt diplomához.
A valóság ezzel szemben a következő:
Maga az Ámbédkár csak a nevében gimnázium, valójában semmi olyasmi, ami egy
átlagembert, pláne egy szakembert tanintézetre emlékeztetne.
- Ugyan miféle „szakoktatás” történhetne oktatók és tanműhelyek nélkül?
- Azzal, hogy a gimnázium, sőt high school (főiskola), és ki tudja, milyen
fellengző címeket magukra aggatják, rögtön nyilvánvaló, hogy a tevékenységük
meghatározó eleme a megtévesztés, a gyermeteg látszatkeltés, kérem alázattal,
a szélhámoskodás.
- Nem igaz, hogy pénzeket hoznak nekünk. Az oktatásügyre fordítható források
nélkülük is ugyanúgy rendelkezésre állnának, sőt nélkülük még jobban, mert ha
nem iktatnák magukat közbe, akkor ezek az EU és magyar állami források nem
csapolódnának meg (most nagyon tapintatosan fejeztem ki valamit).
- Teljesen szakképzetlen, ellenben rendkívül arrogáns személyeket helyeznek
komoly pedagógiai és intézményvezetési pozíciókba, például az is előfordult,
hogy egy ilyen tutorukat, vagy mentorukat a rendőrség uzsorázás miatt vett
előzetesbe, de a többi sem sokkal jobb, nézzenek csak utána!
- Ezek a beindult és elmagabiztosodott személyek megalázó módon bánnak a
valódi pedagógusokkal és egyáltalán magával a szakmával (Sáta).
- Amit oktatás címén végeznek, arra nincs más szó, mint bohóctréfa. (napi kéthárom órányi „tanítás”, ami csak cigányzene-hallgatás, kannaütögetés és
ilyesmi; az informatikai „érettségijükön” Sajókazán a cigánygyerek a monitort
tévének, az egeret kattantónak nevezte, és érettségit kapott rá, már arra is
érettségit adnak, ha a cigány gyermek délben befárad megenni az ingyenes
ebédet, és utána hazamegy, stb., stb.)
- Azzal, hogy ezek az úgynevezett intézmények iskolai bizonyítványt, sőt
érettségit adnak ki, egyáltalán nem a cigányok képzettsége nő, legfeljebb az
arcuk, de a következmény egyértelműen az lesz, hogy a valódi iskolák,
bizonyítványok és érettségik értéke is lenullázódik, elhiteltelenedik.
- Több környékbeli településen elharapózott az a jelenség, hogy megkaparintják
az állami iskola állami pénzből vett drága felszerelését.
- Pénzügyek terén megdöbbentő anomáliák hosszú soráról hallottam
pedagógusok beszámolóit .
- A működésüket a rombolás, illetve verekedések és más személyi konfliktusok
kísérik és jellemzik az úgynevezett „tanulók” között.
- A csernelyi tanulókkal kapcsolatos huzavonából egyértelműen kiderült, hogy
Derdák Tibor főámbédkáros egyedül a saját érdekeit tartja szem előtt, nem az
együttműködés jellemző rá.
Egy ilyen sajátságos jelenség, illetve sajátságos csoport felbukkanása a térségben
és most már Ózdon, a tevékenységük nemhogy csökkenti, hanem növeli az etnikai
feszültséget.
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Ózdnak más sem hiányzik kevésbé, mint az, hogy a holmi Ámbédkár Dzsáj Bhimek miatt inkább előbb, mint utóbb elkerülhetetlenül kirobbanó botrány tovább
rontsa az országos hírnevét.
A Jobbik alapvető felelősséget és elkötelezettséget érez a közoktatás színvonalának
a megtartásáért, mert a térség és az ország jövőjéről van szó.
Mi, a Jobbik a legnyomatékosabban kérjük Ózd város önkormányzatától, hogy
alakítsunk egy rendkívüli bizottságot, amely maximálisan figyelemmel kíséri,
ellenőrzi és monitorozza az Ámbédkár Dzsáj Bhimmel kapcsolatos összes
fejleményt. Nem lehet kifogás, hogy a Dzsáj Ámbédkár kibulizta magának az
ellenőrzésmentességet. Lehet, hogy ők mint szervezet kisompolyogtak az állami és
önkormányzati szervek hatásköre alól – azonban a tanulók ózdi lakosok, és az ő
sorsukat, tevékenységüket, oktatási részvételüket igenis jogunk van kontroll alatt
tartani, a még állami vagy önkormányzati tulajdont és intézményeket úgyszintén.
Mindent ki kell vizsgálni!
Tehát ismételten nyomatékosan kérem egy ilyen ellenőrzési rendkívüli bizottság
mihamarabbi, sőt azonnali megalakítását a Jobbik részvételével.

Fürjes Pál tájékoztatásul közli, hogy Ózdon legelőször 2008-ban a Petőfi Sándor
Általános Iskolában szeptember 1-től bérleti díjat fizetve a bemutatott engedélyek
birtokában Tanoda programot indított az Ámbédkár Dzsáj Bhim Közösség. Az Árpád
vezér Általános Iskolában szintén bérleti díj ellenében nyertes pályázat alapján
béreltek egy termet, a Sajóvárkonyi Általános Iskolában és az akkori Bem úti
Általános Iskolában is tartottak foglalkozásokat. Legutóbbi tevékenységük a Csernelyi
és az Ózdi Önkormányzat között létrejött együttműködési szerződés megvétózása,
illetve a sátai iskolába a gyermekek átcsábítása, miután ott kaptak működési engedélyt.
Erről Ózd Város és Csernely polgármestere közös aláírással levélben értesítette a B.A.-Z. Megyei Kormányhivatalt, aki a működési engedélyt kiadta, mely levelet
másolatban megküldték Hoffmann Rózsa és Balogh Zoltán államtitkároknak is. A
Kormányhivatal válaszában a helyzet értékeléséről és a közoktatási törvény szerinti
engedély kiadásáról egy ismertetőt küldött, melyből kiemel néhány dolgot.
Idézi: „A működési engedélyben foglaltak betartását a Kormányhivatal KT. 80. § (1)
és (2) bekezdésében szabályozott módon törvényességi ellenőrzés keretében
vizsgálhatja. Jogszabálysértés esetén megfelelő határidő biztosításával felhívja a
fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül
nem intézkedett, a Kormányhivatal kezdeményezheti a törvénysértő intézkedés,
döntés, mulasztás bírósági megállapítását. További információként jelzem, hogy a B.A.-Z. Megyei Kormányhivatal 2010/2011-es tanévben az intézményt két alkalommal
is vizsgálta hatósági ellenőrzés keretében, és az ellenőrzések során feltárt
szabálytalanságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.”
Álláspontja szerint a válaszlevélből egyértelműen kitűnik, hogy e közösség vizsgálata
nem az önkormányzat, hanem az engedélyt kiadó Kormányhivatal feladata. Ezért
rendkívüli bizottság létrehozására nincs lehetőség, de ígéri, hogy a csernelyi
polgármesterrel közösen figyelik az eseményeket, hiszen továbbra is él a két település
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közötti együttműködés, amely a csernelyi iskola megszüntetése miatt létrejött. E
megállapodásban a csernelyi gyermekek oktatását az Árpád vezér Iskola vállalta el.
Megkérdezi Márton Ferencet, van-e kérdése az interpellációra adott válasszal
kapcsolatban.
Márton Ferenc meglátása szerint politikai akarattal lenne lehetőség a megfelelő
ellenőrzési apparátus kiépítésére egy ad-hoc bizottság létrehozásával. Ő személy
szerint ragaszkodik a bizottság megalakításához, különben a további problémákért a
FIDESZ-t tartja felelősnek.
Fürjes Pál szerint ők mindent megtettek, amire lehetőségük nyílt a Kormányhivatal és
a két, területileg illetékes államtitkár tájékoztatásával. Kérdezi a Képviselő-testületet,
elfogadják-e az interpellációra adott választ.
A Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a
polgármester interpellációra adott válaszát.
Közli, hogy Márton Ferenc 2 további javaslatot is előterjesztett. Az első a
peremkerületek méltányos kezeléséről szól. Megkérdezi Márton Ferencet,
ragaszkodik-e a szó szerinti felolvasáshoz.
Márton Ferenc felolvassa javaslatát.
JAVASLAT
A választási kampányokban sok olyan ígéret elhangzik, amelyeket mintha
elfelejtenének. Az egyik ilyen ígéret a város peremkerületeire történő fokozott
odafigyelés. Pedig az ott lakók problémái pontosan ugyanannyira fontosak, mint a
belső területek lakóié.
Hódoscsépány és Somsály lakossága az utóbbi egy év folyamán is elhanyagolást
éreznek. Csépányon már aláírásgyűjtés is kezdődött emiatt.
Tisztelettel az a javaslatom, hogy a város vezetősége egyik délután látogasson ki
Csépányra és Somsályra! Polgármester úr, a képviselők és a vezető városi tisztviselők,
osztályvezetők – vagyis mi, akik itt ülünk ebben a teremben. Nézzük végig Csépányt
és Somsályt, de nem autó ablakából, hanem közvetlenül személyesen, végigsétálva.
Nézzünk és lássunk! Egyúttal beszélgessünk el a helybeliekkel. Lazán, kötetlenül, de
mégis teljes felelősséggel. Három-négy óra, mondjuk egy délután időtartamában. Úgy,
hogy mindenre rendesen jusson idő.
Természetesen az ilyen helyszíni helyzetfelmérés a többi peremkerületre is nagyon
ráfér. Várkony, Bánszállás, Kistó, Tábla, Szenna, de akár Szentsimon és a többi
városrész is minden bizonnyal örömmel fogadja a város vezetőinek személyes
emberközeli látogatását.
Kérem, szavazzuk meg, és polgármester úr tűzze ki az időpontot!
Fürjes Pál a javaslatra adott válaszában elmondja, a Képviselő-testület
megalakításakor a peremkerületekkel való foglalkozás érdekében Városrehabilitációs
és Peremkerületi Tanácsnok státuszt hoztak létre. Ez is azt bizonyítja, hogy a
városvezetés fokozott figyelmet kíván fordítani ezekre a területekre. Az
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elkövetkezendő pályázatok is a peremkerületekkel foglalkoznak elsősorban. A
jelenlegi „csatornázási” pályázat szintén a peremkerületekre vonatkozik. Táblában
térfigyelő kamerákat telepítettek, valamint most van tervezés alatt a Tábla és
Sajóvárkony közötti gyalogos aluljáró kiváltása felszíni közlekedésre. E területek
képviselői is folyamatosan tartják a lakossággal a kapcsolatot. A héten Csépányon
tartottak lakossági fórumot. A városvezetés is tisztában van az ottani állapotokkal.
Dr. Bélteczky János Csépány képviselőjeként szól hozzá a javaslathoz. Az évtizedes
elmaradásokat még egy szerencsésebb anyagi helyzetben lévő önkormányzat sem
tudná egyik napról a másikra megszüntetni. Véleménye szerint 3-4x mentek ki a
képviselőtársaival a lakossági fórumokon jelzett problémákat megbeszélni. Sikerült a
csépányi árvíz okozó szűkületet nagy anyagi ráfordítással orvosolni. Somsályon egy
olyan vízfolyás elvezetését oldották meg, amely több házat veszélyeztetett. Az utakat
is rendben tartják. Méltánytalannak érzi Márton Ferenc kijelentését, miszerint nem
foglalkozik a városvezetés a peremkerületekkel.
Márton Ferenc kéri Fürjes Pál polgármestert, tartsa evidenciában, hogy többet
járjanak ki a külterületekre.
Obbágy Csaba Sajóvárkony-Center-Bánszállás képviselőjeként tájékoztat, hogy ő
minden szerdán fogadónapot tart. Ismeri az ottani problémákat, és amennyit az anyagi
lehetőség enged, kezel is belőle. Úgy érzi, hogy a VSI és annak intézményvezetője
maximálisan segíti az ügyek megoldását. Példaként említi a Tétényi úti Óvoda
építését, az aluljárót sikertörténetnek tartja, Bánszálláson is e hó elején hatósági
bejárást tartottak a Rendőrséggel és az ÓZDINVEST-tel. Jelenleg is dolgoznak a Huba
vezér úti ároképítésen, tehát folyamatosan oldják meg a problémákat. Centerben a
vízelvezetést oldották meg, melyet egy bő vizű forrás okozott.
Fürjes Pál felkéri Márton Ferencet, ismertesse második javaslatát.
Márton Ferenc felolvassa a javaslatot, mely az
foglalkozik.

I. világháborús emlékművel

JAVASLAT
Az első világháborús katonai emlékmű, vagyis a Hősök Szobra jelenleg a Gyári
temetőben áll. Azonban nem ez az eredeti helye. Eredetileg a Tiszti Kaszinó előtt volt a
helye, szépen kialakított környezetben.
Ózdi lokáspatrióták szerint mindenképpen érdemes volna visszahelyezni.
A tradicionális helye itt van.
A városképbe sokkal elevenebben illeszkedne be, és méltán nagyobb hangsúlyt kapna.
A Tiszti Kaszinó és az Olvasó épületével harmonikus egységet alkotna.
Javítaná annak a területnek a színvonalát.
Mind a tradíció, mind a városképi megfontolások, mind pedig
elsősorban a hazánkért az életüket adó hősök emléke azt kéri, hogy ezt a patinás
emlékművet a lehető legméltóbb helyre állítsuk, és a szemünk előtt legyen a város
mindennapi életében is.
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A szoborhoz természetesen az eredeti kovácsoltvas kerítéses kis emlékkert újbóli
kialakítását javasoljuk az eredeti elrendezés szerint. Ehhez rendelkezésre állnak a
megfelelő korabeli fotók.
Fazekas Zoltán válaszában elmondja, hogy az emlékművet már évtizedekkel ezelőtt
áthelyezték, és eredeti helyén jelenleg nagyon jó kihasználtságú parkoló üzemel. A
szobor áthelyezéséhez, kerítés kialakításához, a terület rendezéséhez nincs meg a
pénzügyi fedezet, és arra a javaslatot benyújtó Márton Ferenc sem jelölt meg forrást.
Véleménye szerint az emlékmű mostani helye megfelelő, áthelyezése nem szükséges,
azt nem támogatja.
Fürjes Pál tájékoztat, hogy Kisgergely András képviselő az ülés előtt jelezte, hogy az
Egyebek napirendi pont keretén belül hozzászólást kíván tenni, így átadja a szót.
Kisgergely András Márton Ferenc javaslatára reagálva elmondja, az előző
városvezetés bűne, hogy az emlékmű nem lett visszahelyezve, mert a terület
rendezésekor az volt az ígéret, hogy az eredeti állapotába állítják vissza, s ez nem
történt meg. Rátérve hozzászólására tájékoztat, hogy az Index.hu igen olvasott
balliberális internetes oldalon megjelent egy felháborító cikk, Ózd Magyarország
legsz…bb városa címmel. Két álnéven szereplő szerző hosszan részletezi, hogy miért
élhetetlen város Ózd. Úgy gondolja, hogy egy ilyen cikk megjelenése ilyen olvasott
felületen a városnak nagy veszteséget okozhat, mivel egy esetleges befektető az
interneten Ózdra rákeresve elolvassa ezt a cikket, és elállhat befektetési szándékától.
Kérdése a városvezetés és a külkapcsolati tanácsnok felé, hogy terveznek-e bármilyen
jogi lépést ezzel kapcsolatban, hiszen ez hitelrontás. Amennyiben nem, úgy
jogászokkal együttműködve megvizsgálja, hogy ő tehet-e beadványt.
Fürjes Pál tájékoztat, folyik a vizsgálat az ügyben, hogy milyen jogi lépéseket
tehetnek. A továbbiakban ismerteti, hogy a legutolsó Képviselő-testületi ülésen hoztak
egy olyan határozatot, amelyben szándéknyilatkozatot adtak ki a Johnson Electric
fejlesztéséhez. Azóta a Johnson Electric fejlesztési területként megvásárolta a volt
GALTEX épületét, és a hozzá tartozó területet. Tervek és költségvetések készültek az
ügyben, hogy az Önkormányzat hogyan tudná parkolóépítéssel, valamint a bekötő út
burkolatának javításával segíteni a JE működését. Pályázatok összegyűjtésével
útmutatást adtak, hogy milyen támogatásban részesülhetnek. Jövő héten Ríz Gábor
országgyűlési képviselővel, a NORDA igazgatójával és a Megyei Munkaügyi
Központ vezetőjével a támogatási lehetőségekről tárgyal a Johnson Electric. A
kormány figyelmét is felkeltette ez a fejlesztés, Matolcsi miniszter úr október elején
személyesen kíván találkozni a fejlesztést végrehajtókkal és az ózdi Önkormányzattal.
A kihelyezett frakcióülésen Orbán Viktor miniszterelnök megdicsérte Ózdot és
térségét, valamint Ríz Gábor képviselőt. Ózdot példának állította, mintatérségnek
nevezte. Hangsúlyozza, hogy a jövő megalapozása érdekében szükség van a fiatalok
megtartására, képzésük támogatására. Bejelenti, hogy éppen ezért ő és az
országgyűlési képviselő 100-100 EFt-tal alapítvány hoznak létre, melynek célja az
ózdi fiatalok tanulása és képzése. Reményét fejezi ki, hogy a bejegyzést követően jövő
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testületi ülésen felhívással tud élni az ügyben, hogy minél többen csatlakozzanak az
alapítványhoz. Megköszönve a figyelmet, az ülést bezárja.
K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

