TÁJÉKOZTATÓ
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Ózd, 2017. április 20.

Előterjesztő:Polgármester
Készítette: Humánerőforrás és Képviselőtestületi Osztály
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53/2016. (III.10.) határozat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. irodaházának tulajdonjogát
érintő 10/KH/1994. (I.25.) határozattal kapcsolatos döntés meghozataláról:
A tulajdonjog rendezése a Képviselő-testület 11/2017. (II.02.) határozatában
megtörtént.
165/2016. (VI.22.) határozat a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési
szerződés felmondásával kapcsolatos döntések meghozataláról:
Az elszámolás a Képviselő-testület 11/2017. (II.02.) határozatában megtörtént.
208/2016. (X.27.) határozat a Sajó-Rima Európai Területi Társulás által Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország együttműködési program (SKHU61601) keretében történő
pályázat benyújtásáról:
A pályázat határidőre benyújtásra került, a döntés folyamatban van.
216/2016. (XI.24.) határozat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírt pályázat elbírálásáról:
A közszolgáltatási szerződés a határozatban foglaltaknak megfelelően megkötésre
került.
218/2016. (XI.24.) határozat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására
jóváhagyott keret felosztásáról:
A határozatban megjelölt ingatlanok felújítása befejeződött.
221/2016. (XI.24.) határozat a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján pályázat
benyújtásról a Sportcsarnok felújítása céljából:
A pályázat beadása megtörtént.
224/2016. (XII.5.) határozat informatikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére
történő térítésmentes tulajdonba adásáról:
Az informatikai eszközök a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében
átadásra kerültek az Ózdi Rendőrkapitányság részére.
225/2016. (XII.15.) határozat a 25. sz. főút Ózd település elkerülését érintő fejlesztési
tervváltozatának elfogadásáról:
A határozat elfogadását követően a tervező a vonatkozó terveket megküldte, a
környezetvédelmi hatóság határozata szintén megérkezett. A témát érintő
közmeghallgatás időpontjáról a lakosság tájékoztatása megtörtént.
227/2016. (XII.15.) határozat a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési
szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásról:
Az elszámolás a Képviselő-testület 11/2017. (II.02.) határozatában megtörtént.
230/2016. (XII.15.) határozat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásáról:
A pályázat benyújtása határidőre megtörtént, a támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.
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1/2017. (I.12.) határozat a startmunka programban való önkormányzati részvételről
(Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projekt):
A támogatási kérelem a határozatnak megfelelően benyújtásra került.
2/2017. (I.12.) határozat a startmunka programban való önkormányzati részvételről
(Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt):
A támogatási kérelem a határozatnak megfelelően benyújtásra került.
11/2017. (II.02.) határozat a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési
szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásról:
A határozatban foglaltakkal kapcsolatos megállapodás az Önkormányzat és az
ÓZDINVEST Kft. között megkötésre került. Az adásvételt követően az ingatlan
üzemeltetésbe adása és az üzemeltetési szerződés módosítása megtörtént.
12/2017. (II. 02.) határozat támogatási kérelem benyújtásáról az EFOP-1.5.3.-16
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című felhívásra:
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
13/2017. (II. 02.) határozat támogatási kérelem benyújtásáról az EFOP-3.9.2.-16
kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című felhívásra:
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
15/2017. (II. 02.) határozat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezéséről:
A határozat levél kíséretében elküldésre került dr. Áder János Köztársasági Elnök,
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, és Franka Pál Tibor Kerepes polgármestere
részére.
17/2017. (II.23.) határozat az Interreg – Magyarország és Szlovákia közötti határon
átnyúló pályázati együttműködés elősegítése érdekében Ózd Város Önkormányzata és
Rimaszombat Város Önkormányzata között AQUAKULTURÁLIS együttműködési és
fejlesztési megállapodás megkötéséről:
Az együttműködési és fejlesztési megállapodás aláírása 2017. március 29-én
Rimaszombatban megtörtént.
18/2017. (II.23.) határozat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
megbízatásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről:
Az ügyvezető megbízása közös megegyezéssel megszűnt.
19/2017. (II.23.) határozat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
megválasztásáról:
A megbízási szerződés a megválasztott ügyvezetővel megkötésre került. A változás
bejelentése és a szükséges közzététel megtörtént.
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20/2017. (II.23.) határozat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő
bizottsági tagjának megválasztásáról:
A felügyelő bizottsági tag a határozatnak megfelelően megválasztásra került. A változás
bejelentése és a szükséges közzététel megtörtént.
21/2017. (II. 23.) határozat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagjának
megbízásáról:
A Törvényszék a tagváltozást a nyilvántartásba bejegyezte.
25/2017. (II.23.) határozat az alkalmazás szolgáltató (ASP) rendszerhez való
csatlakozáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról:
A pályázat benyújtása határidőre megtörtént, a döntés folyamatban van.
26/2017. (II.23.) határozat az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben
lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról:
A szerződés módosítása a határozatnak megfelelően megtörtént. A módosított
menetrend 2017. március 1-jével bevezetésre került.
29/2017. (II.23.) határozat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.-vel kötött
üzemeltetési szerződés módosításáról:
Az üzemeltetési szerződés módosítása a határozatban foglaltaknak megfelelően
megtörtént.

