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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (a továbbiakban: MAZSIHISZ) megbízásából
eljárva a MASSADA 5765 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3533 Miskolc, Lónyai M. u. 20.) a
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: MAZSÖK) által kiírt, zsidó
temetőkkel kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi nyilatkozat beszerzése
céljából a mellékelt levélben kereste meg Ózd Város Polgármesterét.
A MAZSIHISZ az alábbi, Ózd város közigazgatási területén lévő zsidó temetőkre szeretne
pályázatot benyújtani – a jelenlegi állapottól függően – a temetők területének felmérése, rendezése
(bozótirtás, stb.), illetve kerítés létesítése céljából:
A temető fekvése
Ózd-Városközpont
Ózd-Falu
Ózd-Uraj
Ózd-Bolyok

Ózd-Sajóvárkony
Ózd-Hódoscsépány
Ózd-Center
Ózd-Szentsimon

Helyrajzi szám

7727, 7728
5104

14031
0439/12
4015/1
05009
02062/14
17452

A terület tulajdonosa
MAZSIHISZ
MAZSIHISZ
MAZSIHISZ
MAZSIHISZ
MAZSIHISZ
Ózd Város Önkormányzata
Ózd Város Önkormányzata
Ózd Város Önkormányzata

A területek állapotának felmérése, és annak ismeretében a pályázati támogatással elvégzendő
munkák körének meghatározása még folyamatban van.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 13.
A pályázati felhívás szerint a pályázónak mellékelni kell a temető fekvése szerinti település helyi
önkormányzata képviselő-testületének a pályázattal kapcsolatos határozatát, melyben az
önkormányzat legalább 10 éven át vállalja a temető folyamatos gondozását, karbantartását.
Amennyiben a települési önkormányzat nem vállalja a temető folyamatos gondozását,
karbantartását, azt a pályázó MAZSIHISZ is vállalhatja, de a képviselő-testületi határozatot
nemleges döntés esetén is mellékelni kell, mivel annak hiányában a pályázat érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül.
Az ózdi zsidó temetők vonatkozásában jelenleg is van érvényes együttműködési szerződés a
MAZSIHISZ-szel, melynek alapján – térítés ellenében – az Ózdi Városüzemeltető Intézmény végzi
az ózdi zsidó temetők területének gondozását.
A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatokban foglaltak szerint hozza meg döntését.

1. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (III. 23.) határozata
temetők felújítására, rendezésére benyújtandó pályázathoz nyilatkozat kiadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
„A” változat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy térítés ellenében – az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
bevonásával – vállalja legalább 10 éven keresztül a MAZSIHISZ által a Magyarországi
Zsidó Örökség Közalapítványhoz benyújtandó pályázat keretében Ózd város közigazgatási
területén felújításra kerülő zsidó temetők fenntartását, gondozását. Felkéri az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény igazgatóját, hogy a munkálatok elvégzése érdekében kössön
együttműködési szerződést a MAZSIHISZ-szel.
Felelős: határozat megküldéséért: Polgármester
együttműködési szerződés megkötéséért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatója
Határidő: határozat megküldésére: 2018. március 31.
együttműködési szerződés megkötéséért: értelemszerűen
„B” változat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata a MAZSIHISZ által a
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz benyújtandó pályázat keretében Ózd
város közigazgatási területén felújításra kerülő zsidó temetők fenntartását, gondozását nem
vállalja.
Felelős: határozat megküldéséért: Polgármester
Határidő: határozat megküldésére: 2018. március 31.

