TÁJÉKOZTATÓ
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Ózd, 2018. december 13.
Előterjesztő:

Polgármester

Készítette:

Képviselő-testületi Osztály

45/2018. (III.23.) határozat - temetők felújítására, rendezésére benyújtandó pályázathoz
nyilatkozat kiadásáról
Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2018. április 10. napján megkötötte a Magyarországi
Zsidók Hitközségek Szövetségével az ózdi zsidó temetők gondozására vonatkozó
megállapodást. A megállapodás 2028. április 10. napjáig határozott időre szól. Az érintett
temetők: Ózd, 05009, 7727, 5104, 4015/1, 14031, 17452, 02062/14, 0439/12 hrsz.
51/2018. (IV.27.) határozat - az Ózdi Távhő Kft. 2018/2019. évi gázbeszerzési
szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A tájékoztatás a megkötött szerződésről a 2018. októberi Képviselő-testületi ülésen
megtörtént.
72/2018. (V.31.) határozat – Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében
úthálózat felújítására jóváhagyott előirányzat részbeni felhasználásáról
A forrás biztosítása a műszaki teljesítés ütemének megfelelően biztosításra került.
88/2018. (VII.04.) határozat - önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról
A pályázat határidőn belül benyújtásra került, hiánypótlása megtörtént. A döntést követően a
pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
89/2018. (VII.04.) határozat - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének megválasztásáról
Az ügyvezetővel a munkaszerződés megkötésre került.
90/2018. (VII.04.) határozat - a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó
pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételéről
A pályázat a megadott határidőn belül beadásra került.
91/2018. (VII.04.) 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 aláírásra került, a módosítások bevezetése megtörtént.
97-98/2018. (VII.13.) határozat – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége ózdi zártkerti 21520 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozó állásfoglalás ellen eladó, ill. vevő által benyújtott kifogás elbírálásáról
A döntés az eladó és vevő részére írásban megküldésre került.
101/2018. (VIII.23.) határozat - vételi ajánlat elfogadásáról
Az üzletrész adásvételi szerződés megkötésre került.
102/2018. (VIII.23.) határozat - intézkedési terv elfogadásáról az Állami Számvevőszék
„Az
önkormányzatok
többségi
tulajdonában
lévő
gazdasági
társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.” tárgyú
jelentése alapján
Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a Javadalmazási Szabályzat a 2018.
november 15-i Képviselő-testületi ülésen előterjesztésre és elfogadásra került.

103/2018. (VIII.23.) határozat - 2018. évi támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-3.2.116 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra
A támogatási kérelem határidőn belül benyújtásra került.
104/2018. (VIII.23.) határozat – körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
A döntés az Ózdi Rendőrkapitányság részére megküldésre került.
108/2018. (IX.27.) határozat – az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő
víziközművek 2019-2033. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről
A Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásához szükséges nyilatkozatok az ÉRV Zrt. részére
megküldésre kerültek.
109/2018. (IX.27.) határozat – 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozó igény ismételt benyújtásáról
A rendkívüli támogatási igény határidőre benyújtásra került.
110/2018. (IX.27.) határozat - lakott területen kívüli kerékpárút szakasz Magyar Közút
Nonprofit Zrt. részére történő kezelésbe adásáról
A határozatban foglalt kerékpárút szakasz Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére kezelésbe
adása megtörtént.
111/2018. (IX.27.) határozat – az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a
Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztásáról
A jóváhagyott előirányzatok felhasználása az egyeztetéseknek és a feladatellátásnak
megfelelően történik.
112/2018. (IX.27.) határozat – a 2018. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított
keret részbeni felhasználásáról I.
A pénzügyi fedezet biztosítása a munkavégzés ütemének megfelelően biztosításra került.
116/2018. (IX.27.) határozat - az Ózd, Árpád vezér út 22. szám alatti helyiségigény
elbírálásáról az Országgyűlés Hivatala részére
A bérleti szerződés megkötésre került.
117/2018. (IX.27.) határozat - a SoulDent Kft. részére helyiségigény elbírálásáról
A bérleti szerződés megkötésre került.
118/2018. (IX.27.) határozat – fellebbezés elbírálásáról
A határozat az ügyfél részére megküldésre került.

