Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 8-án
a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről
Jelen vannak:
Bárdos István, dr. Bárdos Balázs, Bereczki Lászlóné, Boda István, Erdősi János,
Fazekas Zoltán, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi
Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer
Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Varga Gábor, Vitális István,
Zsolnai Piroska képviselők
Távol voltak:
Benedek Mihály, Halászné Berecz Tünde, Pethőné Tóth Melinda, Riz Gábor
képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Berziné Szarka Ilona
Kovács-Hagyó Zoltán
Dr. Sztronga Eszter
Tóth-Holló Veronika
Kovács György
Kiss Lajos
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
H. Szőke Marianna
Berki Lajos
Dr. Szemere Endre
Tengely András
Hegedűs László
Kirimi Zoltán
Kolozsváry M. Dániel
Mustos Krisztina
Marosi István
Pap Béláné

jegyző
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály
vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
kabinetvezető
ÓVCKÖ elnöke
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
MERÉSZ Kft.
MERÉSZ Kft.
MERÉSZ Kft.
PH. Pénzügyi Osztály beruházási ügyintéző
napirendhez meghívott
jegyzőkönyvvezető

Kiss Sándor az ülést megnyitja. Kéri a képviselőket, a jelenlét ellenőrzése
céljából nyomják meg a szavazógép igen gombját.
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Kiss Sándor alpolgármester megállapítja, hogy 20 fő képviselő van jelen a
teremben; az ülés határozatképes.
Kiss Sándor ismerteti, hogy napirend előtt Nyerges Tibor „Milyen ügyekben és
hogyan tájékozódhat a képviselő” címmel, valamint Fazekas Zoltán „Az ígéret
szép szó, avagy meddig marad az ózdi busz az árokban” címmel kért szót.
Javasolja, szavazzanak azzal kapcsolatban, hogy a két hozzászólásra a
napirendek tárgyalása után kerüljön sor.
Nyerges Tibor ügyrendben szól. Véleménye szerint az szabályszerű, ha a
napirend előtti felszólalásról szavaznak. Természetesen, ha a Képviselő-testület
ezzel nem ért egyet, utána lehet szavazni arról, hogy napirend után kerüljön sor
a felszólalásokra.
Kiss Sándor elmondja, a Képviselő-testület szavazhat arról, hogy a
felszólalásokra a napirend előtt vagy után kerüljön sor. Kéri, szavazzanak azzal
kapcsolatban, hogy a hozzászólásokra a napirend tárgyalás előtt kerüljön sor.
A Képviselő-testület 5 igen, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem
ért egyet azzal, hogy Nyerges Tibor és Fazekas Zoltán képviselők napirend
előtt tegyék meg felszólalásukat.
Kiss Sándor szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Képviselő-testület egyetért-e
azzal, hogy a napirendek után kerüljön sor a hozzászólásokra.
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárul ahhoz,
hogy Nyerges Tibor és Fazekas Zoltán képviselők napirend után tegyék
meg felszólalásukat.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:
Napirend:
1.) Javaslat az Ózd, Sajóvárkony-Tábla térségében az LHH program ÉMOP2009-1.1.1/G pályázat támogatásával kialakítandó önkormányzati iparterület
projekttársaságok által történő hasznosítására
Előterjesztő:

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke
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2.) Javaslat a 154/KH/2009. (X. 29.) számú határozat módosítására
Előterjesztő:

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

3.)Javaslat a 2010. évre tervezett közmunkaprogramokra kiírásra kerülő
pályázatokban való részvételre
Előterjesztő:

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság Elnöke

4.) Javaslat Önkormányzati Minisztériumi Önerő Alap támogatás pályázat
hiánypótlására a „Szennyvízelvezetés – és tisztítás fejlesztése Ózd városban
és Farkaslyuk községben” című EU-támogatással megvalósított projekthez
kapcsolódón saját forrás biztosítása céljából
Előterjesztő:

Polgármester

Kiss Sándor elmondja, hogy az 1.) napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban az
érintett gazdasági társaságok képviselői írásban nyilatkoztak arról, hogy zárt
ülést kérnek. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy
elfogadják-e a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
A Képviselő-testület 14 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, hogy az 1.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
.-.-.
A Képviselő-testület az 1.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
2.) napirend
Javaslat a 154/KH/2009. (X. 29.) számú határozat módosítására
Erdősi János elmondja, hogy a Képviselő-testület Sajóvárkony-Tábla
térségében zöldmezős iparterület kialakításának tervezési és telekalakítási
költségeire 20 M Ft-ot biztosított a 2010. évi költségvetés terhére. A 27 ha-os
terület kiparcellázásához szükség van még egyéb munkálatok elvégzésére, pl. a
terület növénytakarójának eltávolítására. A Dózsa György úti önkormányzati
terület értékesítésére kiírandó pályázatot országos és megyei napilapban is meg
kívánják jelentetni, melyre fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre. A fent
említett kiadások még megvalósíthatók a 20 M Ft-os keretből. A
Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
186/KH/2009. (XI. 8.) számú Határozat
Tárgy: a 154/KH/2009. (X.29.) sz. Határozat módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület 154/KH/2009. (X.29.) sz. határozat 3.) pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület az 1-2.) pontban megjelölt telekalakítási, tervezési és
egyéb területrendezéssel kapcsolatos - geodéziai vizsgálat, növénytakaró
eltávolítása, stb. - költségekre, továbbá a 182/KH/2009. (XI.24.) sz. határozat
értelmében értékesíteni kívánt 9105/2 hrsz-ú, Dózsa György úti beépítetlen
önkormányzati terület nyilvános pályázati felhívásának országos és megyei
napilapokban történő egyszeri megjelentetésének költségére összesen 20 M Ftot biztosít a 2010 évi költségvetés terhére.”
2.) A határozat 1-2.) pontjai változatlanul hatályban maradnak
Felelős:
a költségvetés előkészítéséért: PH Pénzügyi O. vezetője
hirdetésekért: PH Településfejlesztési és Strat. O. vezetője
Határidő:
2009. december 14., illetve a 2009. XII. havi Képviselő-testületi ülés

3.) napirend
Javaslat a 2010. évre tervezett közmunkaprogramokra kiírásra kerülő
pályázatokban való részvételre
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi Szociális és
Családügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ismerteti, hogy a
Képviselő-testület 2009. november 24-én döntött a 2010. évre tervezett
közmunka programokra kiírásra kerülő pályázatokban való részvételről. Jelen
előterjesztésben kidolgozásra került a program, melyben részt kíván venni Ózd
Kistérség Többcélú Társulása, így Ózd városa is. A pályázat két programot
tartalmaz, egyrészt a kistérségi közmunkaprogramban történő önkormányzati
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részvételt, mely 50 fő 5 havi foglalkoztatásához 5 M Ft-ot biztosít, másrészt a
roma közmunkaprogramban való önkormányzati részvételt. Az Egészségügyi
Szociális és Családügyi Bizottság az ülésen módosító indítványt fogadott el. A
roma közmunkaprogramban való részvétellel kapcsolatos határozati javaslat 5.
és 6. pontjának kiegészítését oly módon, hogy Ózd Város Önkormányzata átutal
az 50 fő alkalmazásához munkabér előlegként 2010. február 1-ig 6 M Ft-ot
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
részére, azzal a kikötéssel, hogy a visszafizetés 2010. szeptember 30-ig
megtörténik. A Gazdaságfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, valamint a
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság támogatta a javaslatot.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a kistérségi közmunkaprogramban történő
önkormányzati részvétellel kapcsolatos határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
187/KH/2009.(XII. 8.) számú Határozat
Tárgy: Javaslat a 2010. évi kistérségi közmunkaprogramban történő
önkormányzati részvételre
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetésre kerülő kistérségi
közmunkaprogramban.
2.) Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az 1.) pontban megjelölt
kiírásra kerülő közmunkaprogramra történő pályázás, ezzel együtt a
végrehajtás joga átruházásra kerüljön az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-re
(3600 Ózd, Zrínyi út 5. sz.).
3.) Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a pályázati
tevékenységekkel kapcsolatos munkákat az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon végezzék el, a pályázati dokumentációban részletezett műszaki
tartalommal.
4.) Ózd Város Önkormányzata a közmunkaprogram pályázat keretében az
alábbi célok megvalósítását jelöli meg :
- település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok
ellátása,
- a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak
környezetének karbantartása,
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- a háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése,
elszállítása kijelölt lerakóhelyre.
5.) Ózd Város Önkormányzata 50 fő, 5 havi foglalkoztatásához, a pályázat által
nem finanszírozott költségek fedezetére összesen 5 M Ft-ot biztosít.
Felelős: 1-4.) pontok vonatkozásában:
pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért:
ÓZDSZOLG NOnprofit Kft ügyvezetője
a program nem támogatott költségeinek finanszírozásáért:
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
a pályázat koordinálásáért:
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 1-4.) pontok vonatkozásában:
2009. december 21. ill. értelemszerűen
Kiss Sándor kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt, a 2010. évi
roma közmunkaprogramban történő önkormányzati részvételre.
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
188/KH/2009.(XII. 8.) számú Határozat
Tárgy: Javaslat a 2010. évi roma közmunkaprogramban történő önkormányzati
részvételre
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetésre kerülő meghívásos,
konzorciumi formában megvalósítható roma közmunkaprogramban.
2.) Ózd Város Önkormányzata a közmunkaprogram pályázat keretében az alábbi
célok megvalósítását jelöli meg :
irat digitalizálás,
lakókörnyezet rendbetétele, szemét elszállítása, rendezett porták
kialakítása.
3.) Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az 1.) pontban megjelölt
közmunkaprogramra a pályázó és a program végrehajtója az SZMM által
megbízott Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulása legyen.
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4.) Ózd Város Önkormányzata a konzorciumi részvételből adódó, és a
közmunkaprogram lebonyolítása során Ózd várossal összefüggő feladatok
ellátását az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-re ruházza át.
5.) Ózd Város Önkormányzata 50 fő, 5 havi foglalkoztatásához, a pályázat által
nem finanszírozott költségek fedezetére összesen 3 M Ft-ot biztosít.
6.) Ózd Város Önkormányzata vállalja, hogy az 50 fő alkalmazásához
szükséges munkabér előlegként 2010. február 1-ig 6 M Ft-ot átutal
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás részére azzal a feltétellel, hogy a visszafizetés legkésőbb 2010.
szeptember 30-ig megtörténik.
Felelős: 1-4.) pontok vonatkozásában:
pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője
a program nem támogatott költségeinek finanszírozásáért:
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
a pályázat koordinálásáért:
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 1-4.) pontok vonatkozásában:
2009. december 21. ill. értelemszerűen
Kiss Sándor alpolgármester átadja az ülés vezetését Dr. Bárdos Balázs
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 4.) napirendi pont előterjesztője.
4.) napirend
Javaslat Önkormányzati Minisztériumi Önerő Alap támogatás pályázat
hiánypótlására a „Szennyvízelvezetés – és tisztítás fejlesztése Ózd városban és
Farkaslyuk községben” című EU-támogatással megvalósított projekthez
kapcsolódón saját forrás biztosítása céljából
Erdősi János ismerteti, hogy a beadott pályázattal kapcsolatban hiánypótlás
benyújtására van szükség, mivel az ÁFA összege a pályázat keretében nem
támogatható. A Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
elfogadását egyhangúlag támogatja.
Dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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189/KH/2009.(XII. 8.) számú Határozat
Tárgy: Önkormányzati Minisztériumi Önerő Alap támogatás pályázat
hiánypótlására a „Szennyvízelvezetés – és tisztítás fejlesztése Ózd
városban és Farkaslyuk községben” című, EU-támogatással
megvalósított projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása céljából
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
Minisztérium 19/2009.(IV. 8.) ÖM rendelet által meghirdetett önerő támogatásra
kiírt pályázat formai és tartalmi követelményeinek megfelelően a KEOP 7.1.2.0
– 2007-0034 azonosító számú projekttel kapcsolatosan a következőket határozza
meg:
1. A Pályázó megnevezése: Ózd Város Önkormányzata
2.A képviselő-testületi, közgyűlési, társulási tanácsi határozat száma:
3. A tervezett fejlesztés
3.a) pontos megnevezése: „Szennyvízelvezetés – és tisztítás fejlesztése Ózd
városban és Farkaslyuk községben” (KEOP 7.1.2.0 – 2007-0034)
3.b) összköltsége: 192 725 000
3.c) pénzügyi ütemezése:
Források megnevezése:
1. EU alapokból igényelt
forrás összege
2.A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás
keretében
biztosított
összeg
3. A pályázó összes és
saját forrása (3.1 +3.2)
3.1. A Pályázó által
költségvetésének terhére
vállalt
saját
forrás
összege
3.2. Hitel
4.
Egyéb
források
összesen:
5.
A
beruházás
összköltsége (1.+2.+3.+4)

2009.
24 572 437

2010.
115 365 188

Összesen:
139 937 625

4 336 313

20 358 562

24 694 825

4 141 250

23 951 250

28 092 500

4 141 250

23 951 250

28 092 500

0
0

0
0

0
0

33 050 000

159 675 000

192 725 000
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Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális 14 046 250
összege:
A
Pályázó
által 2 070 625
11 975 625
14 046 250
igényelt EU Önerő
Alap
támogatás
összege:
Beruházási költségek mindösszegen:
192 725 000

3.d) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezése:
Tevékenység
2009
forrás
KvVM FI Ózd
Farkaslyuk Összesen
33050000
Összesen: 28092500 4516778 440722
Önrész:

2010
KvVM FI Ózd

4 957 500

Farkaslyuk Összesen

Összesen
KvVM FI Ózd
Farkaslyuk Mindösszesen:

135 723 750 21 821 984 2 129 266

159 675 000 163 816 250 26 338 762 2 569 988

192 725 000

Önrész:

23 951 250

28 908 750

A források összetétele:
Támogatás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság: 85%
Önrész:
Ózd Önkormányzata: és Farkaslyuk önkormányzata: 15%.
(Ebből Ózd 91,11%, Farkaslyuk 8,89%)
4. A források biztosításának vállalt módja:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a (KEOP 7.1.2.0 – 20070034)azonosítószámú pályázat első fordulójához szükséges önerőt a 2007ben megtörtént kötvénykibocsátásból, illetve az önkormányzat tulajdonában
lévő értékpapírok értékesítéséből származó forrásból kívánja biztosítani.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. május 31. (Illetve hatályos Támogatási Szerződés szerint)
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Dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Kiss Sándor
alpolgármesternek.
Kiss Sándor megadja a szót Nyerges Tibor képviselő úrnak, napirenden kívüli
hozzászólására.
Nyerges Tibor elmondja, képviselő-csoportuk elkezdte azon szerződések
vizsgálatát, melyek tartalma és teljesítése véleményük szerint kétséges. A
dokumentumokhoz való hozzáférést jegyző úr biztosítja oly módon, hogy
lehetővé teszi, hogy a képviselő-csoport tagjai a dokumentumokat megtekintsék
és kijegyzeteljék. A jegyzetelés elég hosszas folyamat, hisz több száz oldalról
van szó. A legutóbbi Hír Tv adásában jegyző úr azt nyilatkozta, ha most a sajtó
kérné tőle ezt a dokumentum mennyiséget, jelen pillanatban nem tudná
prezentálni. Nem érti ezt a kijelentését, hisz a jegyző a törvényesség őre. A
személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény 3. fejezetének 19. szakaszából idéz: „a helyi önkormányzati
feladatot a feladatkörébe tartozó ügyekben – különösen a közpénzek
felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan – köteles elősegíteni
és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” Ugyanezen
törvény 20. §-a azt mondja: „a közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban,
írásban, vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. A közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz
eleget. Az adatokat tartalmazó dokumentumokról, vagy dokumentum részről,
annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot
kezelő szerv kizárólag a másolat készítéséért állapíthat meg költségtérítést,
melynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. Ha a közérdekű adatot
tartalmazó dokumentum igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a
másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.” Kérdése a
jegyző úrhoz, ha a törvény lehetővé teszi bármely állampolgárnak, hogy hozzájusson az adatokhoz, melybe a szerződések is beletartoznak, akkor a képviselőcsoportnak miért kell íródeákként körmölnie? A képviselők abba a körbe
tartoznak, akik személyes adatokat is megismerhetnek, hisz esküt tettek, kötelezi
őket a titoktartás, mint bármelyik köztisztviselőt.
Dr. Almási Csaba elmondja, a Hír Tv 21 perces riportot készített, ebből a
szerkesztő szerkesztői függetlenségével élve csak 40 másodpercet tartott
alkalmasnak arra, hogy a műsorban szerepeltesse. A Nyerges úr által említett
mondatot, a következők előzték meg: elmondta a riport alkalmával, hogy az
említett szerződéseket az interjú elkészítésének időpontjában még nem tudná
prezentálni. Megbízott ügyvéd kollégákat is bevonva, az Eseti Bizottság
felállításával kapcsolatban felmerült szerződések két nagy csoportra oszthatók.
Az egyik a hatályban lévő szerződések, amelyeket már áttekintett és
meghatározott intézkedéseket kezdeményezett: szerződések azonnali
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megszüntetése, lejárat utáni újragondolása, feladatok pontosítása. Van a
szerződéseknek egy olyan csoportja, melyet más hatósághoz is el kell küldeni.
Az is elhangzott a riportban, a szerződéseket osztályozni kell, melyik csoportja
adható ki minden további nélkül, a személyes adatok kitakarása mellett. Ha az
adás előtt a szerkesztő asszony megkeresi ezzel kapcsolatban, már
rendelkezésére tudta volna bocsátani ezeket a szerződéseket, de nem keresték
meg.
Elmondja, hogy a szerződések elemzésének a végére értek, tudható mely
szerződések adhatók ki minden további nélkül – kitakarva a személyes adatokatés mely szerződések tartalmaznak esetleg üzleti titkot, melyet a Ptk.
rendelkezései szerint nem lehet nyilvánosságra hozni. Nincs szó hátráltatásról,
hisz a képviselők kérdéseire mindig korrekt válaszokat adott, viszont a
szerződéseket átnézés nélkül nem adhatta ki. Az is elhangzott a műsorban, csak
nem jelent meg, hogy december 15-ig az összes szerződést átnézi és azon
szerződések esetében, amely indokolt, nemcsak megszüntetésükre irányuló,
hanem további lépéseket is tesz. Sajnálja, hogy ezek a lényeges elemek a
műsorban nem hangzottak el. A szerződések kiadásával kapcsolatos óvatosságát
az támasztja alá, hogy nem lenne szerencsés, ha a városban olyan szerződések
terjednének, melyek személyes adatokat tartalmaznak.
Kiss Sándor megadja a szót Fazekas Zoltán képviselő úrnak, napirenden kívüli
hozzászólására.
Fazekas Zoltán a kialakult ózdi helyzetről általánosságában szeretne szólni.
Mindenki előtt közismert a tény, hogy november 3-án az MSZP ózdi szervezete
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy miután Benedek Mihály elismerte, hogy
nincs érettségi bizonyítványa megvonták tőle a bizalmat, elfogyott a település
első emberének személyes, politikai és erkölcsi hitele. Az MSZP elnöke azóta
többször is nyilatkozta, hogy amennyiben a polgármester munkára jelentkezik, a
szükséges intézkedéseket meg fogják tenni. Tudomásuk szerint a polgármester
november utolsó hetében megszakította betegszabadságát, munkát végzett, vagy
legalábbis több napon keresztül a Hivatalban tartózkodott. A Hír Tv műsora is
ezt igazolja. Jelenleg sem táppénzen van, hanem évi rendes szabadságát tölti.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mikor kívánja az MSZP helyi vezetése,
megtenni az elvárható lépéseket a város morális válságának megoldása
érdekében. Úgy gondolják, hogy a megoldási javaslatot nem nekik kell
megtenni, a képviselőknek lehetőségük van egyénileg lemondani
mandátumukról, a Képviselő-testületnek lehetősége van felszólítani a
polgármestert lemondásra, amihez véleményük szerint csatlakoznia kellene a
szintén érettségi botrányba keveredett képviselő asszonynak is. Képviselőcsoportja, és a város közvéleménye szerint is elvárható az azonnali és hathatós
lépesek megtétele.
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Kiss Sándor közli polgármester úr egy napot dolgozott betegszabadsága után,
majd rendes évi szabadságát vette ki, és jelenleg is szabadságon van. Véleménye
szerint nem itt és nem most kell ezt a vitát lefolytatni.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén, megköszönte a munkát, az ülést
bezárta.
K. m. f.
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