Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 4-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Boda István, Erdősi János,
Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovács Béla, Obbágy
Csaba, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Riz Gábor, Szabóné Ottmájer
Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga Gábor,
Zsolnai Piroska képviselők
Távol vannak:
Bereczki Lászlóné, Kovácsné Keller Ildikó, Strohmayer László, Vitális István
képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Kovács-Hagyó Zoltán
Béri-Vitkó Ilona
Krokavecz Györgyné
Dr. Sztronga Eszter
Kovács György
Kiss Lajos
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
H. Szőke Marianna
Berki Lajos
Bukovinszky Zsolt
Dr. Eszenyi Géza

PH. Jegyzője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport
Osztály vezetője
PH. Szociális és Egészségügyi
Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és
Kistérségi Osztály vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki
Osztály vezetője
PH. Településfejl. és Stratégiai
Osztály vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda
Osztály mb. vezetője
PH. Humánpolitikai és Titkársági
Csoport vezetője
kabinetvezető
Ózd Városi Cigány Kisebbségi
Önkorm. Elnöke
Ózdi Kommunikációs Nonprofit
Kft. ügyvezetője
Almási
Balogh
Pál
Kórház
Nonprofit Kft. főigazgató, főorvos,
ügyvezetője
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Dr. Mészáros Miklós
Bojtos Zoltán
Tengely András
Dr. Kiss Zsuzsanna
Berecz Elemér
Nagy Zsuzsanna
Tokárné Veréb Katalin
Martisné Víg Zsuzsanna

Almási
Balogh
Pál
Kórház
Nonprofit
Kft.
Felügyelő
Bizottságának elnöke
Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társulás projektvezető, megbízott
igazgatója
Ózdinvest Kft. ügyvezetője
vállalkozó
csecsemő
és
gyermekgyógyász szakfőorvos
Kistérségi
Közszolgáltató
Gazdasági Iroda vezetője
közfoglalkoztatás-szervező
Ózdszolg Nonprofit Kft.
gazdasági igazgatója
jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály az ülést megnyitva köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a
részt vevőket, hogy Bereczki Lászlóné, Vitális István, Kovácsné Keller Ildikó és
Strohmayer László képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt nem vesznek részt a
mai ülésen. Majd megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Közli, napirend előtti hozzászólásra Kiss Sándor és Fazekas Zoltán
frakcióvezetők, valamint Nagybalyi Géza, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna és Tartó
Lajos képviselők jelentkeztek. Ismerteti, hogy utóbbiak napirend előtti, vagy
utáni felszólalásáról a testületnek szavaznia kell.
Kéri, szavazzanak Nagybalyi Géza napirend előtti hozzászólásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal támogatja Nagybalyi
Géza napirend előtti felszólalását.
Kéri, szavazzanak Szabóné Ottmájer Zsuzsanna napirend előtti hozzászólásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal támogatja Szabóné
Ottmájer Zsuzsanna napirend előtti felszólalását.
Kéri, szavazzanak Tartó Lajos napirend előtti hozzászólásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal támogatja Tartó Lajos
napirend előtti felszólalását.
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.-.-.
Tájékoztatja a testületet, hogy az előre kiküldött meghívóban foglaltak alapján
zárt ülésre a mai napon nem kerül sor. Javasolja új napirendi pontként felvenni a
„Javaslat a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat
benyújtására” című előterjesztést.
Erdősi János kéri a „Javaslat Kemecsey Antal ózdi 6/13., valamint 6/14 és
6/14/A. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmének elbírálására” napirendi pont
levételét, mert a megfelelő döntéshez további előkészítésre van szükség.
Fazekas Zoltán a „Javaslat a Közterület-Felügyelet szervezeti átalakítására és
megerősítésére” napirendi pont levételét kéri a szakbizottságok javaslatára.
Közli, egyebek napirendben az oktatási ágazatot érintő témában szeretne
hozzászólni.
Riz Gábor egyebekben „Hóhelyzet” címmel kíván véleményt formálni.
Boda István szintén egyebekben a Tehetséggondozó Centrum és a Polgármesteri
Hivatal cafetéria rendszere témában szeretne hozzászólni.
Mihály Tibor állampolgár az egyebek napirendi pontban hozzászólási
lehetőséget kér, hivatkozva az SZMSZ 22. § (4) bekezdésére.
Dr. Almási Csaba jelzi, a hivatkozott jogszabályhely nem erről rendelkezik. Az
állampolgárok hozzászólását meghatározott napirendekhez kapcsolódóan az
SZMSZ 31. §-a szabályozza úgy, hogy annak eldöntése nem a testület, hanem a
levezető elnök feladata. Ebben az esetben az egyebek napirendben történő
hozzászólásról van szó, amit az SZMSZ 30.§-a nem tesz lehetővé.
Benedek Mihály nem adja meg Mihály Tibor állampolgárnak a hozzászólás
lehetőségét, tekintettel az SZMSZ 30.§-ára.
Ezek után kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról az elhangzott
módosítások figyelembevételével.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet
fogadja el:
Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2010.(….) számú rendelet-tervezete a
helyi adókról szóló 38/2007.(XII.29.) sz. rendelet módosításáról
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Előterjesztő:

Pénzügyi Bizottság Elnöke

2.) Javaslat a Közterület-Felügyelet vezetői állásra kiírt pályázati felhívás
módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

3.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft. által a
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés
a
fekvőbetegszakellátásban” című, TIOP 2.2.4/09/1 pályázathoz történő
tulajdonosi hozzájárulásra
Előterjesztő:

Polgármester

4.) Javaslat Emőd város Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz
történő csatlakozási szándékának támogatására
Előterjesztő:

Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

5.) Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását és
működtetését szabályozó Társulási Megállapodás, valamint az Alapító
Okirat módosítására
Előterjesztő:

Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

6.) Javaslat az aljegyzői állás pályázati kiírására
Előterjesztő:

Ózd Város Jegyzője

7.) Javaslat a Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő:

Eseti Bizottság Elnöke

8.) Javaslat az ózdi belterületi 11513/6 hrsz-ú, Sárli telepi beépítetlen terület
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére
Előterjesztők:

Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

9.) Javaslat az LHH program keretében az Ózd, Sajóvárkony – Tábla
településrészek térségben fejlesztendő iparterületre pályázat benyújtására
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Előterjesztők:

Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

10.) Javaslat a 210/KH/2009.(XII.21.) számú határozat módosítására
Előterjesztők:

Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

11.) Javaslat a 212/KH/2009.(XII.21.) számú határozat módosítására
Előterjesztők:

12.)

Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

Javaslat a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt
pályázat benyújtására
Előterjesztő:

Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

13.) Javaslat az Egészségügyi Szolgáltató Iroda megszűnésével összefüggő
helyiségigényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

14.) Beszámoló Ózd Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervének végrehajtásáról és javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
elfogadására
Előterjesztő:

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
Elnöke

15.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sport Egyesület 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő:

Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

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

Polgármester
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17.) Tájékoztató a 2009. december 21. óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről
18.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

-.-.-

Benedek Mihály megadja Kiss Sándor frakcióvezetőnek a szót napirend előtti
hozzászólásra.
Kiss Sándor elmondja, hogy az SZMSZ 6.§ 3. bekezdése előírja, hogy a
képviselőcsoportból történő kizárásról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Tájékoztatja ezért a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balközép
Képviselőcsoport az elmúlt hónapok eseményeit figyelembe véve – ideértve
Benedek Mihály képviselőcsoportukhoz írt levelét is, melyben közli, hogy 2010.
január 6-án tudomásul vette a Balközép Képviselőcsoport vele kapcsolatosan
hozott döntését, és arra kéri a csoportot, hogy mielőbb döntsenek a frakcióból
történő kizárásáról – 2010. február 1-jén a Benedek Mihályt tagjai sorából
kizárta.
Fazekas Zoltán előadja, a Polgári Összefogás Ózdért Képviselőcsoport nevében
tett hozzászólása időszerű több oknál fogva is. Egyrészt Boldog Új Évet kíván,
hiszen sokakkal régóta nem találkozott, másrészt a helyzet mindenképpen
indokolja, hiszen Benedek Mihály polgármester úr meggyógyult és újra ő a
testületi ülés levezető elnöke. Ezután az elmúlt hónapok, hetek eseményeit
nagyon röviden összefoglalja, illetve a most kialakult helyzettel kapcsolatos
véleményüket ismerteti. 2009. november 3-án az MSZP helyi szervezete
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy miután Benedek Mihály beismerte az
érettségi hiányát, megvonták tőle a bizalmat. Döntésüket azzal indokolták, hogy
elfogyott a település első emberének személyi, politikai és erkölcsi hitele. Az
MSZP helyi elnöke ezt követően több alkalommal országos hírcsatornákon is
nyilatkozta, hogy amennyiben a polgármester munkára jelentkezik, meg fogják
tenni a szükséges intézkedéseket. Polgármester úr november utolsó hetét
követően az év hátralévő időszakát szabadsággal töltötte. 2010. január 5-e óta
azonban ténylegesen is hivatalában van. A városvezetésben kialakult morális és
vezetői válsághelyzet megoldására azonban eddig nem történtek meg a
szükséges és indokolt lépések. A Polgári Összefogás Ózdért Képviselőcsoport
több alkalommal felszólította a polgármestert és a szintén érettségi botrányba
keveredett Bereczki Lászlónét, Tábla térség képviselőjét az azonnali
lemondásra. 2009. november 16-án rendkívüli testületi ülés összehívását
kezdeményezték, amelyen javaslatot terjesztettek elő Eseti Bizottság felállítására
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a polgármester úr által megkötött megbízások, szerződések és kifizetések
kivizsgálására. Az emlékezetes ülésen hosszas vita után a szocialista többség
szavazási trükkel megakadályozta a vizsgáló bizottság működését. A 2009.
december 21-i testületi ülésre Vitális István képviselő úr képviselőcsoportjuk
támogatásával előterjesztést nyújtott be, amely testületi határozatba foglalta
volna a megoldási javaslataikat. Ezt a baloldali képviselők még napirendre sem
voltak hajlandók venni. Közismert, hogy a polgármester úr és néhány – még
mellette álló – képviselő konfrontálódott az alpolgármesterekkel, a baloldali
frakció többségével, most pedig hallhatták a kizárását a képviselő csoportból.
Mára ezek a baloldalon zajló hatalmi harcok vezetői válságot eredményeztek,
amely jól érzékelhetően kihat a testületi, hivatali munkára. Nem folynak le
megfelelően a szükséges szakma-politikai egyeztetések, számos fontos, aktuális
ügy előkészítése és végrehajtása reménytelenül megállt és vesztegel. Félő, hogy
a késlekedésnek visszavonhatatlan következményei lesznek. Polgármester úr és
a baloldali képviselőcsoport jó lenne, ha végre eldöntené, hogy a történtek után
hogyan képzelik el a város vezetését a ciklus hátralévő részében. Sajnos három
hónap már eltelt a huzavonával, kilenc hónap azonban még mindig hátra van
egy új – reményeik szerint felelős – önkormányzat felállításáig. Véleménye
szerint ez túl hosszú idő ahhoz, hogy a kicsinyes politikai csatározásokkal időt
vesztegessenek el a várostól. Kéri, hogy most már a város érdekében
cselekedjenek. Felelősségük közös és nem pusztán az érettségi bizonyítványok
miatt, – bár azt is jó lenne már tisztázni – hanem azért, mert a baloldali frakció
évek óta asszisztál többek közt a polgármester megbízásaihoz, különféle
szerződéseihez, azok vitatható kifizetéseihez. Elmondja, nem kell emlékeztetni
arra, hogy a költségvetés módosításakor - figyelmeztetésük ellenére - vita nélkül
elfogadták a volt jegyző 20 M Ft-os többletjuttatását. Bejelenti, hogy a fideszes
képviselők ebben az ügyben, és több más, a polgármester által megkötött
megbízás, szerződés és kifizetés tárgyában büntető feljelentést tettek csalás,
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint vesztegetés
bűntettének gyanúja miatt. Az ügyben érintettek köre megállapításuk szerint
igen széles, az utóbbi 5 évben magánszemélyek, ügyvédi irodák, társas
vállalkozások, sőt a padsorokban helyet foglaló volt, és jelenlegi képviselők
részére valós teljesítés nélkül, jogosulatlanul lett több 10 M forint kifizetve
közpénzből. Ezekben az ügyekben tehát már a hatóság dolga eljárni, ezért a
Polgári Összefogás Ózdért Képviselőcsoport nevében közli a jelenlévőkkel,
hogy az esetleges politikai csatározásokban a továbbiakban semmilyen szinten
nem vesznek részt. Viszont a város élete nem állhat meg, ezért az esküjükhöz
híven a képviselői feladataikat ellátják, testületi és bizottsági üléseken az
előterjesztések vitájában részt vesznek, véleményeiket, javaslataikat szigorúan a
szakmai szempontok figyelembe vételével fogják megtenni.
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Szabóné Ottmájer Zsuzsanna az alábbi nyílt levelet olvassa fel:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Az Ön munkavégzésével kapcsolatban felmerült megállapítások alapján Öntől a
bizalmat az MSZP Ózdi Szervezete megvonta, ezzel a Balközép
Képviselőcsoport egyetértett és felszólította Önt, hogy polgármesteri tisztségéről
mondjon le. Ön ilyen körülmények között munkába állt, ezt majd a saját
lelkiismeretével rendezze. Önt a polgármesteri címre a Balközép
Képviselőcsoport méltatlannak tartja, a Képviselőcsoportból kizárta.
Az életnek azonban mennie kell tovább, és tudomásul vesszük a jelenlegi
hatalmi helyzetet, mely szerint Ön a választott polgármester.
Az Önkormányzat előtt 2010-ben rengeteg feladat áll, energiánkat Ön helyett
ezek megoldásaira kívánjuk fordítani. Bár bizalmunkat nem élvezi, de a város
érdekeit szolgáló előterjesztéseket, kiemelten a 2010. évi költségvetést, és az
induló beruházásokat, alapos egyeztetés után megszavazzuk, és önkormányzati
eskünk alapján a város felemelkedését segítjük. Ehhez Öntől is azt várjuk, hogy
a következőkben az előttünk álló munkákra koncentráljon.
Ózd, 2010-02-04.

Ózd Város Önkormányzata
Balközép Képviselőcsoportja”

Tartó Lajos bejelenti, saját elhatározásából 2010. január 25-én a Balközép
Képviselőcsoport frakciójából kilépett.
Nagybalyi Géza elmondja, több napi gondolkozás után kérte a napirend előtti
hozzászólás lehetőségét azzal, hogy szeretné javasolni a testületnek, illetve a
Városfejlesztési Bizottság elnökének – a városban kialakult hóhelyzet,
közlekedési viszonyok és a lakosság által a képviselőkre nehezedő nyomás miatt
-, hogy a lehető legsürgősebben városüzemeltetési bizottsági ülést
szíveskedjenek összehívni. Erre kapjon meghívást a városüzemeltetésért felelős
kft. igazgatója, illetve az ezzel foglalkozó szakemberek, valamint a képviselők
is, és politikai vitákat mellőzve kerüljön megvitatásra a december elejétől
napjainkig fennálló helyzet. Úgy gondolja itt megfelelő magyarázatot
kaphatnának az igazgató úrtól a problémákról, illetve ilyen formában a
lakosságot is megfelelően lehetne tájékoztatni. Kéri, vegyék figyelembe a
meteorológiai előrejelzéseket is, amely továbbra is hasonló időjárást jósol.
Véleménye pedig az, hogy amennyiben a felmerült problémákat nem orvosolják,
akkor el fog lehetetlenülni a város közlekedése.
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Benedek Mihály válaszában előadja, talán több képviselő társa előtt is ismert az
ún. biomassza program, amelyben alpolgármester úrral karöltve sokan és sokat
dolgoztak. Az előzetes megbeszélések alapján 2010. február 9-én 10 órára ennek
az ügynek a kapcsán egy informális testületi ülésre kerül sor. Ott – véleménye
szerint – minden képviselő hozzájuthat azokhoz az információkhoz, amellyel a
városvezetés rendelkezik. A képviselő úr felvetését - a lakossági panaszok
magas száma miatt is – javasolja a fent említett napon, informális testületi ülés
keretében megtárgyalni. Kérni fogja az Ózdszolg Kft. igazgatóját, illetve a
szakmai vezetőket, hogy vegyenek részt ezen az ülésen, ahol az egyéni
képviselőkön túl mások is elmondhatják a tapasztalataikat. Közli, minden olyan
írásos lakossági panaszt el fog juttatni az illetékeseknek, amelyek beérkeztek
hozzá. Kéri képviselő urat, hogy fogadja el az elmondottakat.
Nagybalyi Géza elfogadja a választ.

-.-.1., napirend
Ózd Város Önkormányzatának …../2010.(….) számú rendelet-tervezete a helyi
adókról szóló 38/2007.(XII.29.) számú rendelet módosításáról
Boda István előadja, a rendelet hatályon kívül helyezését az indokolja, hogy a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43.§(3) bekezdése szerint a helyi
adórendelet nem tartalmazhat eljárási szabályokat az iparűzési adó tekintetében
2010. január 1-től. A helyi rendelet méltányossági eljárás alcímét ezért indokolt
hatályon kívül helyezni, mivel ezen eljárás szabályait az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. tv., valamint az APEH irányelve kimerítően szabályozza. A
Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazattal javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelettervezetet megvitatta. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az eddigi helyi
adórendelet tartalmazott méltányossági lehetőségeket, amellyel a helyi kis- és
középvállalkozásokat tudták segíteni. Sajnos ez most érvényét veszti. A
vélemények alapján úgy ítéli meg, hogy a hatályon kívül helyezés újabb
problémákat fog jelenteni a kisebb vállalkozások számára, amely a város
pénzügyi bevételeinél is jelentkezhet. Úgy gondolja fizetési kötelezettségeiknek
behajtás útján sem fognak tudni eleget tenni, ezáltal újabb csődök következnek
be, és még több munkahely szűnik meg. A bizottság a testületnek elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
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Benedek Mihály Nagybalyi Géza képviselő úrnak válaszolva elmondja, az
önkormányzat képviselő testülete előtt még van lehetőség a helyi kis- és
középvállalkozások terheinek csökkentésére. Közli, a költségvetés reményei
szerint a holnapi napra már olyan állapotba kerül, hogy a
képviselőcsoportoknak, illetve a képviselőcsoportokon kívüli képviselőknek el
fogja tudni juttatni előzetes véleményezésre, kontrollra. Ebben lesz majd
lehetőség a helyi vállalkozások építmény és kommunális adójának
csökkentésére, részletfizetésre, illetve egyebekre.
Kéri, szavazzanak a rendelet módosításáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotja
Ózd Város Önkormányzatának 1/2010. (II.4.) számú rendeletét a helyi
adókról szóló 38/2007.(XII.29.) számú rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
38/2007.(XII.29.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A rendelet 21. §-a és az azt megelőző „Méltányossági eljárás” alcím 2010.
február 1-jével hatályát veszti.
-.-.(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor
alpolgármesternek.)
-.-.2.) napirend
Javaslat a Közterület Felügyelet vezetői állásra kiírt pályázati felhívás
módosítására
Benedek Mihály tájékoztatásul közli, az előterjesztés határidő módosítás miatt
került a testület elé, amelynek kéri az elfogadását.
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Fazekas Zoltán elmondja, a Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol.
Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szintén
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
1/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy: Pályázat kiírása a Közterület-Felügyelet vezetői állására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 198/KH/2009. (XII.21.)
számú határozatával kiírt pályázati felhívást az alábbiak szerint módosítja:
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelemszerűen

3.) napirend
Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft. által a
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés
a
fekvőbetegszakellátásban”
című,
TIOP 2.2.4/09/1 pályázathoz történő
tulajdonosi hozzájárulásra
Boda István elmondja, a pályázat lényegében egy jelentős beruházást takar, ami
a reuma kórháznak egy nagyobb mértékű, illetve az intenzív részleg fejlesztését
valósítaná meg. A Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési
és –üzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ahol három területen is
vetődtek fel kérdések. Egyrészt szerencsés-e a hegyre telepíteni az új fejlesztést,
- megjegyzi ez gazdaságilag mindenképp szerencsés lenne – mert ha a
közlekedés tovább fog szűkülni, problémák merülhetnek fel. Másrészt nincs
eldöntve a régi reuma kórház jövőbeni hasznosítása. A felmerült aggályokat a
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bizottság tudomásul vette. Javasolja, hogy a határozati javaslat „A” változat 1.
pontjának c. alpontjában kerüljön törlésre a következő másfél mondat: „…..és
egyéb, a beruházáshoz kapcsolódó felmerült költségének a beruházás
aktiválásakor meglévő értékét,….”. Ezzel a változtatással egy pénzügyi biankó
kerül ki az előterjesztésből, amellyel együtt a hármas bizottság támogatja a
javaslat „A” változatának elfogadását a Gazdaságfejlesztési Bizottság kettő, a
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság kettő, valamint a Pénzügyi Bizottság
egy tartózkodásával.
Nagybalyi Géza mint a hármas bizottság tagja, valamint az Ügyrendi és
Igazgatási Bizottság elnöke kéri, hogy azok az előterjesztők, akik nagyobb
horderejű kérdést terjesztenek a bizottságok, illetve a testület elé, képviseltessék
magukat az ülésen. Megjegyzi, a hármas bizottsági ülésen volt ugyan szakmai
képviselet, és szakmai kérdés is felmerült volna, ha a pályázni akaró cég
képviselője, vagy az ő általa megbízott szakember jelen lett volna. Véleménye
szerint így kisebb vitával zárult volna le a bizottsági ülés.
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Bizottság 2010. február 2-án tárgyalta meg az előterjesztést,
amelyen szakemberek is részt vettek. Megjegyzi, az ülésen sok szó esett Ózd
város egészségügyi ellátásáról is. Kiemel pár dolgot, amely az előterjesztés „A”
változatában szereplő döntés előnyeihez tartozik: egyrészt az lehetővé tenné a
szakellátás egy helyen, a főépületben, modernebb, színvonalasabb körülmények
között történő megvalósulását, ezzel javítva a város egészségügyi ellátását. Úgy
gondolja, a szakbizottságnak feladata, hogy ehhez asszisztáljon. A másik pedig a
kórház jövőbeni sorsa, hiszen ezzel a fejlesztéssel a reumatológia szakmai
színvonalának emelkedése, továbbfejlesztésének lehetősége valósulna meg.
Bízik benne, hogy a város a jövőben rendelkezni fog az ország egyik
legnagyobb reumatológia osztályával. A bizottság 7 igen egyhangú szavazattal
támogatja az „A” változatot a Boda István úr által elmondott módosítással.
Riz Gábor elmondja, nagyon fontosnak ítélik meg a fejlesztést, hiszen olyan
forrásról van szó, amely nem biztos, hogy a jövőben is létezni fog. A pályázattal
egy olyan korszerű fejlesztést próbál végrehajtani a cég, amely jelenleg a
kórházat kezeli, mely hosszútávon a reumatológiai szakrendelést, illetve ellátást
magasabb szintre tudja emelni. Ezt mindenképpen fontosnak tartják. Megjegyzi,
a hármas bizottsági ülésen a tartózkodásuknak az volt az oka, hogy nem igazán
értették, miért kellene részeket kihúzni a javaslatból, hiszen csak elvi
hozzájárulásról van szó. Az előterjesztés címe is ezt tartalmazza, nem pedig egy
konkrét pénzügyi döntésről kell szavazniuk. Az a véleménye, hogy most
támogatni fogják a javaslatot. Megjegyzi, a cég szeretné a fejlesztést végigvinni
annak dacára, hogy csak az ózdi kórháztól a kormányzat több mint 80 M Ft
normatív támogatást vont el, melyet minden beteg a saját bőrén is megtapasztal.
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Kiss Sándor közli, elvi hozzájárulásról van szó. A határozati javaslatban pedig
benne van, hogy az elszámolás keretében az önkormányzat megtéríti, - és ez már
nyilatkozat – az egyéb költségeket. A többség véleménye mindenképpen az,
hogy ne adjanak biankót a pályázathoz, az önkormányzat csak az önerőt térítse
meg az elszámolás során.
Erdősi János idézi a javaslat ide vonatkozó részét: „Az elszámolás keretében az
Önkormányzat megtéríti a Vagyonkezelő részére az épületrész támogatási
összegen felüli pályázati önerejét”, és a kifogásolt részt: „és egyéb, a
beruházáshoz kapcsolódó felmerült költségének a beruházás aktiválásakor
meglévő értékét”. Tehát az utóbbi mondatrésznek a lényege az, hogy az
önkormányzat a pályázattal kapcsolatos költségeket ne térítse meg, mert hasznát
nem fogja élvezni. Megjegyzi, ha változatlanul hagyják a mondatot, akkor
precedensként hivatkozhat később a beruházó arra, hogy az önkormányzat már
korábban határozatot hozott a költségek megtérítéséről. Ennek az elkerülése
érdekében javasolják továbbra is a másfél mondat kihúzását.
Dr. Almási Csaba kiegészíti a két képviselő által elmondottakat olyan
aspektusból, hogy mit jelent, ha benne marad, és mit jelent, ha nem marad benne
a másfél mondat. Abban az esetben, ha benne marad, azt jelentené, hogy egy
közel 1,5 milliárdos beruházással számolva az önrész 150 M forint lenne,
amelyen felül még a beruházáshoz kapcsolódó egyéb, a Vagyonkezelő által
felmerült költségekről is vitatkozni kellene, ha a szerződés megszűnne. Ha a
szövegrész kimarad, az azt jelenti, hogy az önkormányzat azzal az előre
megfontolt szándékkal adja ki ezt a hozzájárulást, hogy egyetért a beruházás
létrejöttével, egyetért azzal is, hogy legyen önerő, de ezen kívül semmi más
eljárási kötöttséget nem vesz a nyakába.
Dr. Eszenyi Géza Nagybalyi Géza képviselő úr felvetésére elmondja, a hármas
bizottság meghívója nem jutott el hozzá, ezért nem tudott azon részt venni. A
szakbizottság meghívóját azonban két példányban is megkapta.
Távolmaradásának tehát ez volt az egyetlen oka. A Medcenter Kft. nevében is
elnézést kér, de a jelenlegi hóhelyzet miatt nem tudtak Budapestről lejönni,
azonban polgármester úrnak a tegnapi nap levélben elküldték véleményüket. A
levél lényege, hogy – Riz Gábor képviselő úr gondolatát továbbfolytatva – elvi
döntésről van szó. Tehát támogatja-e a Képviselő-testület a beruházást, vagy
nem. Ha a testület jelenleg dönt abban, hogy milyen anyagi körülmények között
kerüljön vissza az önkormányzat tulajdonába ez az épület, akkor tulajdonképpen
egy prekoncepció történik, hiszen most határoz a testület arról, hogy azon a
tárgyaláson, amelyet egyébként az előterjesztés is tartalmaz, milyen
végeredmény lehet. Itt járulékos költségeken nemcsak azt kell érteni, hogy
esetleg a beruházással kapcsolatban milyen költségek merülnek fel, hanem
elképzelhető, hogy azt mondja az akkori törvényeknek megfelelően például az
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APEH, hogy a 1,5 milliárd értékű épület után be kell fizetni a 150 M Ft adót.
Közli, a Medcenter Kft. nem akar nyerészkedni, természetesen veszíteni sem,
ezért kérte, nemcsak a másfél mondatnak, hanem – amennyiben a testület
hozzájárul „Az elszámolás keretében az Önkormányzat megtéríti a
Vagyonkezelő részére az épületrész támogatási összegen felüli pályázati
önerejét, amelynek ellentételezéseként az épületrész teljes bruttó értéke az
Önkormányzat könyveibe kerül” szövegrésznek a kivételét. Ez azt jelentené,
hogy meghozná az elvi döntést, de az anyagi feltételeket a későbbiekben, a
támogatási szerződést megelőzően létrejövő tárgyalások eredményeként lehetne
rögzíteni.
Kiss Sándor kérdése, a bizottsági ülésen megszavazta-e a módosítást?
Dr. Eszenyi Géza a módosítást megszavazta. Ezt levélben Kiss Lajos
osztályvezető úrnak is elküldte azzal, hogy ez a körülmény a bizottsági ülésen
nem merült fel. Tehát nem tehette meg azt, hogy az előző napi szavazata után
ellenvéleményt fejtsen ki. Jelenleg a Medcenter Kft. álláspontját tolmácsolja,
amellyel - az új szempont figyelembevételével - egyet is kell értenie.
Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy nem a hivatalban dolgozó
kollégáknál akadt el a hármas bizottság meghívója. A főigazgató úr által említett
levelet február 3-án Kiss Lajos osztályvezető úr megkapta, amelyről másolatban
ő is értesült. Elmondja, hogy a hármas, illetve a Szociális, Egészségügyi és
Családügyi Bizottság ülésén megszavazott módosítások teljes egészében
összhangban vannak a jelenlegi törvényi szabályozással, beleértve az
adójogszabályokat is. Úgy gondolja, a levélben megfogalmazott kérést az
önkormányzatnak majd az akkori jogszabályokkal kell összhangba hozni, és az
akkori önkormányzatnak, amikor erre az elszámolásra sor kerül, lehetősége lesz
a megállapodást az akkori szabályokhoz igazítani és módosítni. Nem javasolja
ezért a szakbizottságok által elfogadott módosításon túl a határozati javaslat
módosítását.
Boda István egyetért polgármester úrral, hiszen 4 bizottság is támogatta a
javaslatot. Kéri a Medcenter Kft-t tegyen meg mindent annak érdekében, hogy
az önkormányzat 100 M Ft-ját minél hamarabb visszafizesse, mert eddig még
nem került sor pénzügyi tranzakcióra a részükről. Erre azért lenne minél előbb
szükség, mert az önkormányzatnak ebben az évben nehéz felhalmozási
körülmények között kell működnie.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a határozati javaslat „A”
változatának elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
2/KH/2010. (II.04.) sz. határozat
Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft.
által a
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés
a
fekvőbetegszakellátásban” című, TIOP 2.2.4/09/1 pályázathoz történő
tulajdonosi hozzájárulása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában,
a
Medcenter
Nonprofit
Kft.
(Vagyonkezelő)
vagyonkezelésében lévő 6906 hrsz-ú, 3600 Ózd, Béke út 1-3. szám alatti
ingatlanon - a Medcenter Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában - lévő
Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
(Üzemeltető-Szolgáltató) a benyújtandó „Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című TIOP 2.2.4/09/1
pályázat keretében beruházást valósítson meg.
Az Önkormányzat a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatot –
hivatkozva a Vagyonkezelési Szerződés I/43. pontjára - a következő
feltételekkel adja ki:
a) Az Üzemeltető-Szolgáltató a pályázat keretében beruházását csak
akként valósíthatja meg, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
épületet (kórházat) bővíti, és a beruházással közös tulajdont nem
keletkeztet.
b) Az építéshez szükséges hatósági engedélyekhez a tulajdonos
Önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá, hogy az ÜzemeltetőSzolgáltató az Önkormányzat ingatlanán önálló építményt nem hozhat
létre, csak a már meglévő épületet bővítheti, közös tulajdon keletkezése
nélkül, melyet a 6906 hrsz-ú ingatlanon található rendelőintézet
épületének bővítéseként kell az ingatlannyilvántartásban feltüntetni.
c) A pályázat sikeres elbírálását követő támogatási szerződés megkötéséig
a Vagyonkezelő, az Üzemeltető-szolgáltató és az Önkormányzat kössön
külön megállapodást – a támogatási szerződés előírásaiban szereplő
feltételek figyelembe vételével – a felépített ingatlanrészből eredő
kötelmi jogi igények rendezésére, arra az esetre, amennyiben a
Vagyonkezelési Szerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés
megszűnne, vagy megszüntetésre kerülne.
A felek a Megállapodásban rögzítsék, hogy az egészségügyi
közfeladat-ellátás folyamatos biztosítása érdekében a Vagyonkezelési
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Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a pályázati
támogatással létrejövő épületrész megvalósulásával kapcsolatos
költségekkel – a támogató hozzájárulását követően - egymással
elszámolnak.
Az elszámolás keretében az Önkormányzat megtéríti a Vagyonkezelő
részére az épületrész támogatási összegen felüli pályázati önerejét,
melynek ellentételezéseként az épületrész teljes bruttó értéke az
Önkormányzat könyveibe kerül.
A megállapodásban a felek rögzítik, hogy a pályázati támogatásból
megvalósult épületrész használatára a Vagyonkezelési Szerződés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
d) A Vagyonkezelő a II. számú telephelyet (Ózd, Lomb út 3.) csak akkor
adhatja vissza a tulajdonos használatába, amikor a tulajdonos
önkormányzat már döntött ezen ingatlan hasznosításáról.
Felelős:
- nyilatkozat aláírásáért: Polgármester
- megállapodás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Stratégiai
O. osztályvezető
Határidő:
- nyilatkozat aláírására: döntést követően azonnal
- megállapodás megkötésére: értelemszerűen
2.) Ózd Város Önkormányzata hozzájárul a beruházás megvalósulása esetére
a beruházással érintett földterületen álló felépítmények bontásához,
valamint ahhoz, hogy a beruházással létrejött épületszárny a kórház
kiépített közműrendszerére csatlakozzon rá.
Felelős: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály
Határidő: értelemszerűen
3.) Az 1.) és 2.) pontban foglaltak egyidejűleg a beruházáshoz szükséges
építési illetve bontási engedélyek vonatkozásában tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatnak is tekintendők.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
4.) A pályázat sikeres elbírálását követően ki kell dolgozni az Ózd, Lomb út
3. sz. alatti ingatlan jövőbeni hasznosításának lehetőségeit.
Felelős: PH. Településfejlesztési és Stratégiai O. osztályvezető
PH. Egészségügyi és Szociális O. osztályvezető
Határidő: értelemszerűen, de 2010. december 31.
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4.) napirend
Javaslat Emőd város Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő
csatlakozási szándékának támogatására
Kovács Béla elmondja az Oktatási és Művelődési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja elfogadását. A javaslat tartalmazza
Emőd város csatlakozását a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsához. Véleménye szerint ezzel javulhat a szavazati arány,
illetve megnőhet az önkormányzat súlya is a Társulási Tanácsban.
Boda István egyetért Kovács Béla hozzászólásával, hozzáteszi a Pénzügyi
Bizottság 5 igennel támogatja az előterjesztés elfogadását.
Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szintén
megtárgyalta az előterjesztést, amelyet egyhangúlag támogat, és elfogadásra
javasol.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
3/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy: Emőd város Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő
csatlakozási szándékának támogatása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült
előterjesztést megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza:
Ózd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Emőd
Város
Önkormányzatának és az általa fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Szakiskolának a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő
csatlakozását támogatja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, OMSO vezetője
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5.) napirend
Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását és
működtetését szabályozó Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat
módosítására
Kovács Béla elmondja, az Oktatási és Művelődési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és a következő kiegészítést fogalmazta meg. A Sajó-menti TISZK
megbízott igazgatójával, Bojtos Zoltán úrral történt szóbeli egyeztetés, valamint
a bizottság döntése alapján a tárgyban készült határozati javaslat 10. pontja
törlésre kerülne. Ez a pont a határozat 2. számú mellékletét képező Alapító
Okirat 4.) pontjában a társulás jogszabályban meghatározott közfeladatát
módosította volna, így ott az alábbi szakfeladat jelent volna meg: „841222
Oktatási terület igazgatása és szabályozása. A szakképzés és a hozzá tartozó
feladatok szervezése” címen.
A jelenlegi döntés értelmében az Alapító Okirat 4.) pontjának ez a része
megtartja az eredeti tartalmát: „841211 Oktatás igazgatása. A szakképzés és a
hozzá tartozó feladatok szervezése” címen.
Indokolásként hozzáteszi, az Alapító Okirat 5.) pontja a társulás alap
tevékenységét rögzíti, ezért szükségtelen az ott már eleve szereplő 841222
számú szakfeladatot a 4.) pontban is szerepeltetni. Megjegyzi, így megmarad a
4.) pontban a szakágazat száma.
Kéri módosítani továbbá az 1. sz. melléklet 3. oldalán lévő „a négy főből álló
Társulási Tanács” mondatnak „az öt főből álló Társulási Tanács” mondatra
történő változtatását.
Nagybalyi Géza közli, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja, hogy az 1. sz. melléklet 3. oldalán 4 főből álló
Társulási Tanácsot - Emőd város felvétele miatt - 5 főre módosítsák, ezzel nem
válik majd szükségessé egy újabb változtatás.
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést - a módosításokat
is figyelembe véve - 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra. Megjegyzi, ilyen
jellegű módosításokkal a továbbiakban is fognak találkozni. A költségvetésbe
történő beépítése pedig folyamatban van.
Kiss Sándor megkérdezi Kovács Béla elnök urat, egyetért-e a módosító
javaslattal?
Kovács Béla válasza igen, tehát a 1. sz. melléklet 3. oldalán kéri 5 főre
módosítani a Társulási Tanácsot.
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Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
4/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy:

A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását és
működtetését szabályozó Társulási Megállapodás, valamint az Alapító
Okirat módosítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült
előterjesztést megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza:
1.) A Megállapodás I. fejezetének 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„- Emőd Város Önkormányzata (3432, Emőd, Kossuth tér 1.)”
2.) A II. fejezet 3. pontja az alábbi utolsó mondattal egészül ki:
„A csatlakozás további feltétele a Társulás tagjainak az 5.) d.) alpontja
szerinti döntése.”
3.) A II. fejezet 5. pontja egy új e.) alponttal egészül ki:
„e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához”
4.) A III. fejezet 1. pontjában szereplő táblázat Emőd Város Önkormányzatának
a Társulásba történő belépése következtében az alábbiak szerint módosul:
Név
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Edelény Város Önkormányzata
Emőd Város Önkormányzata
Mezőcsát Város Önkormányzata
Ózd Város Önkormányzata

Arány (%)
50
9
3
6
32

5.) A III. fejezet 3. pontjának utolsó előtti mondata helyébe az alábbi mondat
lép:
„ A Társulási Tanács elnökének díjazásáról – a két alelnök javaslata
alapján – a Társulási Tanács dönt.”
6.) Az V. fejezet 1. pontja két alpontra oszlik. Ennek értelmében e pont korábbi
szövege az a.) alpontot képezi, és a következő b.) alponttal egészül ki:
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„ b.) Nem tartozik a működési költségek körébe a Társulás
feladatellátásához szükséges pályázat önrésze, amelyet a pályázat
eredményéből részesülő intézményt fenntartó tag önkormányzat köteles a
Társulás rendelkezésére bocsátani.”
7.)Az V. fejezet 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A Társulás éves költségvetését a tárgyév január 15. napjáig fogadja el.”
8.) Az V. fejezet 7. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„A jelen fejezet 1. pontjának b.) alpontjában szereplő fejlesztési jellegű
projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési
pályázatok benyújtása esetén a tagok, a képviselő-testület külön döntése
alapján, kötelesek az önrészt a pályázatban érintett tagokra jutó önerő
mértékéig a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás rendelkezésére
bocsátani. Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett tagok
vonatkozásában, szükség esetén, azonnali beszedési megbízás – inkasszó –
kerüljön kiadásra.”
9.) Az Alapító Okirat 12./ pontja kiegészül a következő szöveggel:
„- Emőd Város Önkormányzata 3432 Emőd, Kossuth tér 1.”
10.) Az Alapító Okirat 4./ pontjában a társulás állami feladatként ellátandó
alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabályok is szerepelnek,
melyek közé – ötödikként – fel kell vezetni az alábbi jogszabályt:
„az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet”
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
OMSO vezetője
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4/KH/2010. (II.4.) sz. határozat 1. számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS
a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és működtetésére
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
89/B. §-a, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában
foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő helyi
önkormányzati feladatok végrehajtására a következő megállapodást fogadják el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1/ A társulás (továbbiakban: Társulás) megnevezése, székhelye:

Név: Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
2/ A Társulás jogállása:

A Társulás jogi személy. A Társulás a szakképzés körében közoktatási
megállapodást, vagy más megállapodást köthet.
3/ A Társulás bélyegzője:

Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
4/ A Társulás működési területe:

A Társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe
5/ A Társulás tagjainak neve, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház
tér 1.)
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.)
Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.)
Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)
Emőd Város Önkormányzata (3432, Emőd, Kossuth tér 1.)
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6/ A Társulás céljai és feladatai:

A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén
igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési
struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását.
A Társulás céljai:
a) a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi
b)

c)
d)

e)

munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése;
összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló –
szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció
javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása;
a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének
növelése;
az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
képzési problémáinak megoldásában történő segítségnyújtás a
lemorzsolódás, a képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők
számának csökkentése érdekében;
az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen
történő részvételét erősíteni szükséges, ennek érdekében elősegíti az
összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő
moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását.

A Társulás feladatai:
a) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően – a
szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel –
meghatározza a Társulás által, illetve a Társulás tagjai által fenntartott
iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát [a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés
a) pont];
b) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a
szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola
pedagógiai programjának jóváhagyásánál [a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés b) pont].
II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
1/ A társulási megállapodás határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak

tekinthető, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást,
megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács megalakult.
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2/ A Társuláshoz csatlakozhat minden olyan helyi önkormányzat, amely a

szakképzés feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további
feltétele, hogy az érintett helyi önkormányzat elfogadja a regionális
fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
3./

A csatlakozási szándékot legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a
Társulásnak. A Társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselő-testület
minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési szándékon
kívül tartalmazza a hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is. A
csatlakozás további feltétele a Társulás tagjainak az 5.) d.) alpontja
szerinti döntése.

4./ A Társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési
szándékot a kilépni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel hozott határozatával megerősítve egy tanévvel
korábban kell bejelenteni a Társulásnak. A kilépő taggal a Társulás
elszámol.

5.

A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
a)
b)
c)
d)
e)

az együttműködési megállapodás jóváhagyásához;
az együttműködési megállapodás módosításához;
az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez;
a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához

6. A Társulás megszűnik, ha:
a) annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal

kimondja;
b) a Társulásban csak egy tag marad;
c) a bíróság jogerősen dönt a Társulás megszűnéséről.
7./ A Társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont a helyi önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt az
adott tanévre/előző tanévre a közoktatási statisztikai adatok alapján
megállapított tanulói létszám arányában vissza kell adni, kivéve, ha
jogszabály, illetve szerződés eltérően rendelkezik. Amennyiben hiány
keletkezik, azt a hozzájárulás alapjául szolgáló szakképzésben résztvevő
tanulói létszám (beleértve az alapképzésben részvevőket és szakképzési
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évfolyamon tanulókat) arányában osztják meg a tagok, kivéve, ha
jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik.
8./ Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával
válik hatályossá.
III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1/ A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve az öt főből
álló Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjait a Társulást alapító
önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A Tanácsban lévő
tagok az adott tag TISZK-be bevont intézményeiben nappali tagozaton
iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók létszámának aránya
szerinti (kerekített) szavazatszámmal rendelkeznek azzal a megkötéssel, hogy
egyetlen tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. Ennek
megfelelően a szavazati arányok a következőképpen alakulnak:
Név
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Edelény Város Önkormányzata
Emőd Város Önkormányzata
Mezőcsát Város Önkormányzata
Ózd Város Önkormányzata

Arány (%)
50
9
3
6
32

2/ Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott
helyettes képviselő útján lehet.
3/ A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két alelnököt
választ nyílt szavazással. Az elnököt és a két alelnököt a Tanács tagjai öt évre
szóló határozott időtartamra választják meg. A Társulási Tanács Elnöke
díjazásban részesül. A Társulási Tanács elnökének díjazásáról – a két
alelnök javaslata alapján – a Társulási Tanács dönt. A Társulási Tanács
delegált tagjait díjazásban részesítheti.
4/ A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, a Társulás gazdasági
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról.
5/ A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
6/ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács
ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt alelnök, vagy a
Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülést
valamely tag székhelyén kell tartani.
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7/ Az ülést össze kell hívni:
a)
b)
c)
d)

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
a Társulási Tanács által meghatározott időpontban;
a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára;
a törvényességi ellenőrzést ellátó szerv kezdeményezésére.

8./ A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a
képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács
által felhatalmazott személy írja alá.
9./ A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulás
szavazatainak legalább ¾ részével rendelkező tag jelen van.
10./ A Társulási Tanács egyhangú döntése szükséges:
a) a pályázat szakmai és pénzügyi tervének elfogadásához, az ütemezéshez
és a feladatok végrehajtásának munkamegosztásához;
b) a Támogatási Szerződés elfogadásához;
c) új tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő
elszámolásról történő döntéshez;
11./ A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási
megállapodásban meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési
Szabályzatában állapítja meg és fogadja el.
12./ A Társulási Tanács Intézményvezetők Tanácsát, valamint Tanácsadó
Testületet hoz létre. Az Intézményvezetők Tanácsát a TISZK–ben
résztvevő intézmények vezetői alkotják, amely az iskolákat érintő
előterjesztéseket véleményezi a Társulási Tanács ülése előtt. A Tanácsadó
Testület a szakképzési szerkezet, beiskolázási stratégia kialakításában lát el
javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai
érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek
részvételével.
13./ A Társulási Tanács feladatainak végzésére a költségvetési intézmény
keretein belül munkaszervezetet hoz létre. Feladata a Társulás
tevékenységébe tartozó feladatok közül mindazoknak az előkészítése,
illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács meghatároz. A
munkaszervezet élén az igazgató áll, akit a Társulási Tanács nevez ki,
illetve ment fel, valamint fegyelmi és kártérítési ügyében eljár. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A
munkaszervezet egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által
jóváhagyott számú munkatárs látja el közalkalmazotti jogviszonyban, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a közoktatási ágazatra
vonatkozó végrehajtási rendelet által meghatározott alkalmazási feltételek
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szerint. A munkaszervezet működési rendjét – beleértve a belső ellenőrzést
– a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
14./ A Társulással együttműködő (gazdálkodó szervezetek, nem önkormányzati
fenntartású szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények stb.), a
Tanácsban szavazati joggal nem rendelkező szervezetekkel kötendő
megállapodásról a Tanács dönt.
15./ A Társulás közösen intézményt nem tart fenn, a fenntartói jog átvételére
vonatkozó döntéshez a Társulási Tanács minősített többséggel hozott
határozata szükséges.
IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE
1/ A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a) a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés

összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseit elfogadja;
b) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a
szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel
meghatározza a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési
évfolyamokon indítható osztályok számát;
c) egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az iskola
pedagógiai programjának jóváhagyásánál;
d) a Társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet
készít;
e) a Társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú
kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati
intézményfenntartóval, a feladatok közös megszervezésében,
amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
89/B. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a
szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének
megfelelő megszervezését;
f) elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát;
g) megválasztja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit;
h) kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és
felmenti a munkaszervezet igazgatóját;
i) megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót;
j) a szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás
kötése;

27
k) részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési

projektek megvalósításában;
l) részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében;
m) a tag felvételéről, a tagi késedelem beálltáról, valamint a tagi kilépéssel
összefüggő elszámolásról szóló képviselő-testületi határozatokhoz
írásbeli véleményt készít és azt a döntéshozatalt megelőzően a
képviselő-testületek elé terjeszti;
n) szakképzés fejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, a
felhasználás nyomon követése;
o) pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer
szervezése;
p) pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása;
q) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési
igényű tanulókat támogató rendszer kiépítése;
r) tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése;
s) tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít;
t) önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között;
u) adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában;
v) véleményezi a TISZK működésében érintett intézményi átszervezéseket,
vezetői kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási
programot;
w) családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése;
x) intézményi mérési értékelési rendszer és közös TISZK szintű tanulói
kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer;
y) a TISZK-re vonatkozó egységes modultérkép elkészítése.
2/ A Társulási Tanács elnökének feladatai:
összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését;
aláírja az ülés jegyzőkönyvét;
képviseli a Társulási Tanácsot;
gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója, illetve a
Társulás munkavállalói felett;
e) felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás
gazdálkodását.
a)
b)
c)
d)

3/ Az igazgató feladatai:
irányítja a munkaszervezet munkáját;
előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket;
végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit;
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói
felett;
e) felelős a Társulás gazdálkodásáért.
a)
b)
c)
d)
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V. A TÁRSULÁS VAGYONA
1/
a.) A Társulás vagyonát képezi a tagok tanulólétszám arányos működési
hozzájárulása.
b.) Nem tartozik a működési költségek körébe a Társulás
feladatellátásához szükséges pályázat önrésze, amelyet a pályázat
eredményéből részesülő intézményt fenntartó tag önkormányzat
köteles a Társulás rendelkezésére bocsátani.
2/ A Társulás saját vagyonnal is rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást
illeti meg.
3/ A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulás önálló bankszámlával
rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács elnökét
illeti meg.
4/ A Társulás munkaszervezete részére 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. alatt
elhelyezést biztosít, amelynek költségei a Társulást terhelik.
5/ A Társulás működési költségét a tagok által befizetett költségvetési
hozzájárulás biztosítja. A Társulás tagjait terhelő működési költséghez
történő hozzájárulás befizetését a tagok a Társulás által elfogadott
költségvetésének megfelelően évente két alkalommal, félévenként teljesítik.
A Társulás éves költségvetését a tárgyév január 15. napjáig fogadja el.
6/ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő
befizetésének nem teljesítése esetén a nem teljesítő tagok kedvezménye és a
szavazati joga felfüggesztésre kerül, az egy hónapot meghaladó fizetési
késedelem esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül
büntetőkamatként felszámolásra.
7/ A jelen fejezet 1. pontjának b.) alpontjában szereplő fejlesztési jellegű
projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési
pályázatok benyújtása esetén a tagok, a képviselő-testület külön döntése
alapján, kötelesek az önrészt a pályázatban érintett tagokra jutó önerő
mértékéig a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás rendelkezésére
bocsátani. Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett tagok
vonatkozásában, szükség esetén, azonnali beszedési megbízás – inkasszó
– kerüljön kiadásra.
8/ A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács
elnöke által megbízott független könyvvizsgálóval végezteti.

29

9/ A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről,
valamint a társulási célok megvalósulásáról évente – a gazdasági évről szóló
beszámolóval egyidejűleg – tájékoztatják a képviselő-testületeiket.
Egyebekben a Társulás ellenőrzése tekintetében a Társulás tagjai a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
10/A Társulás vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása
érdekében, az irányadó jogszabályi keretek között folytat.
VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS
1/ A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei,

jegyzői, az önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben
egymással rendszeres kapcsolatot alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak,
közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik szakmai tapasztalataikat,
illetve fórumokat tartanak.
2/ A Társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek,

megfelelő információk átadásával segítik a Társulás munkáját, ezen
túlmenően kötelezettségként vállalják, hogy másik Térségi Integrált
Szakképző Központba nem lépnek be.
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1/ Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell

küldeni a törvényességi felügyeletet ellátó szerv vezetőjének, aki arra 30
napon belül törvényességi észrevételt tehet.
2/ A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket

előzetes egyeztetés útján rendezik.
3/ A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen társulási megállapodásban

nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4/ Jelen társulási megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírásával jön

létre. A költségvetési szervként működő Társulás a megállapodást aláíró
önkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó,
minősített többséggel hozott határozatával jön létre. A Társulás tagjai
képviselő-testületeinek határozatai a jelen társulási megállapodás
elválaszthatatlan részét képezik.
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5/ A Társulás tagjai kijelentik, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat

önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával
a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján rögzítették.
-.-.-

31

Z á r a d é k:
A társulási megállapodást a megyei közgyűlés és az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá,
fogadták el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Önkormányzat neve

Határozat száma

Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Önkormányzat

72/2008. (VI. 26.) Kgy.
sz. határozat
123/2008. (X. 30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat
130/2008. (XI. 27.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat
59/2009. (VI.25.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Dr. Ódor Ferenc
a megyei közgyűlés elnöke
ph

Edelény Város
Önkormányzata

Ózd Város
Önkormányzata

Mezőcsát Város
Önkormányzata

Emőd Város
Önkormányzata

201/2008. (VII. 21.) Ök.
sz. határozat
297/2008. (XII.1.) Ök. sz.
határozat
158/2009 (VII.8.) Ök. sz.
határozat
191/KH/2008. (VII. 28.)
sz. határozat
260/KH/2008. (XI. 20.)
sz. határozat
274/KH/2008. (XII. 9.) sz.
határozat
118/KH/2009.(VII.09.) sz.
határozat

Molnár Oszkár
polgármester
ph

Benedek Mihály
polgármester
ph

160/2008. (XI. 24.) KT
sz. határozat
103/2009 (VI. 29.) KT sz.
határozat

100/2009 (VIII. 27.)
sz. határozat

Dr. Domján László
polgármester
ph

Lehóczki István
polgármester
ph
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1. számú melléklet
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Intézményjegyzék
OM
Az intézmény megnevezése
azonosít
ó
038479 Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Diákotthon
038474 Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Diákotthon
029306
200713

ÁMK Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola
Általános Művelődési Központ
Kiss József Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola

028899

Árpád Vezér ÁMK

200597

Bolyai Farkas Szakképző Iskola

029314

Deák Ferenc Szakképző és
Művészeti Szakközépiskola
Irinyi János Szakközépiskola és
Kollégium

029274

039219

029304
200599

038475

038468

038477
029339

Edelényi Gimnázium, Szakképző
és Általános Iskola, Alkalmazott
Művészet-oktatási Intézmény és
Napköziotthonos Óvoda
Jókai Mór Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium
József Attila Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Mozgásjavító Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és
Diákotthon
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Diákotthon, Girincs
Pattantyús-Ábrahám Géza
Szakképző Iskola

Címe

Fenntartója

3767 Tornanádaska,
Kossuth L. u. 1. sz.
3732 Kurityán,
Kossuth L. u. 130.
sz.
3600 Ózd, 48-as út
6.
Székhely 3450
Mezőcsát, Szent
István út 35.
3450 Mezőcsát,
Kossuth út 12.
3600 Ózd, Árpád
vezér u. 13.
3600 Ózd, Petőfi u.
20. sz.
3701 Kazincbarcika,
Herbolyai u. 9. sz.
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1.
sz.
3780 Edelény,
Borsodi u. 34.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

3700 Kazincbarcika,
Herbolyai u. 1-3. sz.
3600 Ózd, Bem út
14. sz.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

Ózd Város
Önkormányzata
Mezőcsát Város
Önkormányzata

Ózd Város
Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Edelény Város
Önkormányzata

3424 Sály, Gárdonyi Borsod-Abaúj-Zemplén
G. u. 18. sz.
Megyei Önkormányzat
3600 Ózd, 48-as út.
26. sz.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

3578 Girincs,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Rákóczi u. 1. sz.
Megyei Önkormányzat
3770 Sajószentpéter, Borsod-Abaúj-Zemplén
Kálvin tér 2. sz.
Megyei Önkormányzat
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029266

029312
029115

Serényi Béla Gimnázium,
Mezőgazdasági Szakközépiskola
és Kollégium
Surányi Endre Szakképző Iskola
és Kollégium
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Szakiskola

3630 Putnok,
Bajcsy-Zsilinszky út
31. sz.
3700 Kazincbarcika,
Irinyi J. u. 1.
3432 Emőd,
Kossuth u.58-64.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Emőd Város
Önkormányzat
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2. számú melléklet
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Szakmajegyzék OKJ szerint
OKJ szám

Megnevezés

33 582 01 1000 00 00
54 524 01 0010 54 01
33 723 01 1000 00 00
54 723 01 1000 00 00
52 52501 1000 00 00
51 52501 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
31 341 01 0010 31 01
33 811 01 0000 00 00
33 521 01 1000 00 00
31 522 01 0000 00 00
33 522 01 0000 00 00
54 523 01 0000 00 00
31 34101 0010 31 02
31 582 08 1000 00 00
54 582 01 1000 0000
54 52201 0000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 81501 1000 00 00
54 521 01 1000 00 00
31 52109 1000 00 00
31 52110 1000 00 00
31 521 11 0000 0000
33 522 02 0000 00 00
55 812 01 0010 55 01
54 812 01 1000 00 00
54 481 03 0010 54 01
54 481 02 0010 54 03
54 481 04 0010 54 03
33 346 01 1000 00 00
31 582 13 0000 00 00
31 52503 1000 00 00
54 211 09 0010 54 02
33 525 01 0010 33 01
55 345 01 0010 55 02
52 34104 1000 00 00
31 521 14 0000 00 00
52 34105 1000 00 00
31 622 01 0100 21 04
54 761 02 0010 54 02

Ács - állványozó
Általános vegyipari laboratóriumi technikus
Ápolási asszisztens
Ápoló
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Burkoló
Bútor és lakástextil eladó
Cukrász
Elektromechanikai műszerész
Elektromos gép- és készülékszerelő
Elektronikai műszerész
Elektronikai technikus
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Épületasztalos
Épületgépész technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Festő, mázoló és tapétázó
Finommechanikai műszersz
Fodrász
Gépgyártástechnológiai technikus
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztő
Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó
Idegenforgalmi szakmenedzser
Idegenvezető
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető
Internetes alkalmazásfejlesztő
Ipari informatikai technikus
Irodai asszisztens
Kályhás
Karosszérialakatos
Képgrafikus
Kerékpárszerelő
Kereskedelmi szakmenedzser
Kereskedelmi ügyintéző
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Kereskedő
Kerti munkás
Kisgyermekgondozó-, nevelő
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31 582 15 1000 00 00
31 582 09 0010 31 03
54 34101 0000 00 00
54 34502 0000 00 00
52 342 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 521 02 0010 54 02
54 621 02 0010 54 02
54 213 04 0010 54 04
54 481 04 0010 54 04
31 34101 0010 31 03
51 341 01 0000 00 00
33 542 05 0010 33 03
54 622 01 0100 21 01
33 541 05 1000 00 00
52 343 03 0000 0000
33 811 02 1000 00 00
31 341 01 0010 31 04
31 341 01 0010 31 05
33 811 03 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
31 52124 1000 00 00
33 762 01 0010 33 02
54 851 01 0010 52 01
54 851 01 0010 52 01
54 850 02 0000 00 00
54 211 16 0010 54 04
54 346 01 0010 54 03
54 521 05 0010 54 02
54 524 02 1000 00 00
55 81201 0010 55 00
52 81102 0000 00 00
33 52204 1000 00 00
31 582 09 0010 31 04
31 341 01 0010 31 06
31 622 01 0100 21 01
54 481 04 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07

Kőműves
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
Külkereskedelmi üzletkötő
Logisztikai ügyintéző
Marketing- és reklámügyintéző
Mechatronikai műszerész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
Multimédia-alkalmazás fejlsztő
Műszaki informatikus
Műszakicikk-eladó
Műszakicikk-kereskedő
Női szabó
Parkgondozó
Pék-cukrász
Pénzügyi- számviteli ügyintéző
Pincér
Porcelán- és edény áru-eladó
Ruházati eladó
Szakács
Számítógép-szerelő, -karbantartó
Szerkezetlakatos
Szociális gondozó és ápoló
Települési környezetvédelmi ügyintéző
Településüzemeltető és fenntartó
Természet és környezetvédelmi technikus
Textilrajzoló, modelltervező asszisztens
Ügyintéző titkár
Vegyipari gépésztechnikus
Vegyipari technikus
Vendéglátó szakmenedzser
Vendéglős
Villanyszerelő
Vízvezeték- és vízkészülékszerelő
Zöldség-gyümölcs-eladó
Fűszernövény-termesztő
Gazdasági informatikus
Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester

Mezőgazdasági orientációjú előkészítő szakiskola
Helyi tanterv
2 évf. sajátos nevelési igényű tanulók tanterve alapján;
Halmozottan fogyatékos tanulóknak
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4/KH/2010.(II.4) számú határozat 2. számú melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
1./ Költségvetési
szerv megnevezése:
2./ Rövid név:

Sajó-menti TISZK

3./ Székhelye:

3525 Miskolc, Városház tér 1.

4./ A Társulás
jogszabályban
meghatározott
közfeladata

841211 Oktatás igazgatása.
A szakképzés és a hozzá tartozó feladatok szervezése.

A társulás állami
feladatként
ellátandó
alaptevékenységét
meghatározó
szakmai
jogszabályok:

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény

5./ A Társulás alap
tevékenysége
2009.12.31-ig:

841211 Oktatás igazgatása (főtevékenység)

A Társulás alap
tevékenysége
2010.01.01-től:

841222 Oktatási terület igazgatása és szabályozása
(főtevékenység)

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

749031 Módszertani szakirányítás
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749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Kiegészítő,
tevékenység
2009.12.31-ig:

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő
tevékenységek
751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő,
kisegítő tevékenységek
751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások feladatra nem tervezhetőn elszámolása

Kiegészítő
tevékenysége
2010.01.01-től:

411000 Épületépítési projekt szervezése
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
591112 Promóciós, reklámfilm, -videó gyártása
631200 Világhálóportál- szolgáltatás
732000 Piac-, közvélemény-kutatás
749032 Minőségbiztosítási tevékenység
749034 Akkreditációs tevékenység
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési
együttműködés keretében
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjának
komplex támogatása
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853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (910. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati felnőttoktatás
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt-szakképzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
889205 Iskolai szociális munka
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex
tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
tevékenységek és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó
tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos
helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb
tevékenységek, programok
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének
előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő
programok, támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése,
támogatása
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok,
támogatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
Kisegítő
tevékenysége
2010.01.01-től:

581900 Egyéb kiadói tevékenység
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

Vállalkozási
tevékenysége

751959 A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási
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2009.12.31-ig:

tevékenységek

Vállalkozási
tevékenysége
2010.01.01-től

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

6./A Társulás
kisegítő és
vállalkozási
tevékenysége és
ezek arányainak
felső határa a
Társulás
kiadásaiban:

A Társulás kisegítő és vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai
megvalósítása érdekében, az irányadó jogszabályi keretek között
folytat.
A Társulás kisegítő tevékenysége arányának felső határa
maximum 20 %, továbbá vállalkozási tevékenysége arányának
felső határa a Társulás összkiadásainak maximum 20%-a lehet.

7./ A Társulás
működési területe:

A társulásban lévő önkormányzatok illetékességi területe

8./ Irányító
szervének neve,
székhelye:

Sajó-menti Szakképzés- szervezési Társulás Társulási Tanácsa
3525 Miskolc, Városház tér 1.
A Társulás döntéshozó, irányító szerve a Társulási Tanács,
amely az alapító és csatlakozó (továbbiakban: fenntartó)
önkormányzatok által delegált önkormányzati képviselőkből áll,
akik díjazásban részesülhetnek. Az irányító szerv vezetője a
Társulási Tanács elnöke.
A fenntartó önkormányzatok által delegált önkormányzati
képviselők és helyettesítőik névsorát a II. számú függelék
tartalmazza.
A Társulást, a Társulási Tanács elnöke- akadályoztatása esetén
az általa meghatalmazott személy-, vagy szervezet képviseli.

9./ Alapító
szerveinek neve,
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja
52.)
Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.)
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Törvényességi ellenőrzését a társulás székhelye szerint illetékes
törvényességi ellenőrzésre jogosult szerv látja el.
Szakmai felügyeletét: a szakképzésért felelős szakmai
felügyeletet ellátó szerv látja el.
A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát – a
társulási megállapodásban meghatározott keretek között – a
Tanács maga állapítja meg.

10./ A Társulás
típus szerinti
besorolása:
- A tevékenységek
jellege alapján:

Közszolgáltató költségvetési szerv

-A közszolgáltató
szerv fajtája:

Közintézmény

-A feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója:

Önállóan működő és gazdálkodó

Bankszámlarend:

A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és
gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv (közintézmény).
A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el
azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint
gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról,
illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.
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11./ Vezetőjének
(vezető szerve,
testülete tagjainak)
kinevezése,
megbízási,
választási rendje:

A Társulási Tanács Elnöke és a két alelnök személye határozott
időre, legfeljebb 5 évre kerül megválasztásra, újraválaszthatók.
A Társulási Tanács Elnöke díjazásban részesül, amelynek
mértékét a Társulási Tanács határozza meg. Az elnök díjazásával
kapcsolatban a két alelnök jogosult eljárni. A Társulási Tanács
delegált tagjait díjazásban részesítheti.
A Társulási Tanács delegált tagjainak megbízatása megszűnik a
képviselő- testületi, közgyűlési tagság megszűnése esetén.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony
megjelölése:

A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz
létre, amelynek tagjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
A munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A
munkaszervezet vezetője és a gazdasági vezető kinevezése,
megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása a
Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozik, e jogokat a Társulási
Tanács nevében a Társulás Elnöke gyakorolja, a 2008.évi CV.tv.
8.§ (2) bek. b) c) pontja alapján.
A munkaszervezet felépítésére vonatkozó részletes szabályokat a
Társulás SZMSZ-e szabályozza.
A vezetői választás és megbízás rendjét, továbbá a
munkaszervezet
egyéb
foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyt a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. törvény, a Munka Törvénykönyve és a
Polgári Törvénykönyv szabályozza.

12./ Fenntartó
önkormányzatok
(a társulás tagjai)
neve, címe:

-Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.
- Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.
- Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
- Mezőcsát Város Önkormányzata
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
- Emőd Város Önkormányzata
3432, Emőd, Kossuth tér 1.
A fenntartó önkormányzatok Sajó-menti Térségi Integrált
Szakképző Központhoz tartozó intézményeit az I. számú
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függelék tartalmazza, az általuk oktatott szakmák jegyzékét a III.
számú függelék részletezi.
13./ A vagyon felett A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.
Kötelezettség vállalásra a Társulási Tanács nevében a Társulás
rendelkező szerv:
Elnöke jogosult.
A társult önkormányzatokat terhelő, fenntartási, működési
költségeket meghaladó mértékű kötelezettségvállaláshoz az
érintett önkormányzatok írásbeli hozzájárulása szükséges.
14./ A
feladatellátást
szolgáló vagyon
megnevezése:

f) A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló
pályázatok
önrészének
egy-egy
társult
tag
önkormányzatra eső részének befizetései;
g) központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül
származó bevételek;
h) működési,
fenntartási
költségeihez
a
társult
önkormányzatok tanulólétszám-arányos befizetései;
i) pályázatok útján nyert bevételek;
j) alapítványi támogatások;
k) ingó vagyontárgyak, immateriális javak;
l) szakképzési hozzájárulások bevételei és kiadásai;
m) egyéb bevételek.

A Sajó-menti Szakképzés- szervezési Társulás alapító okiratát a Borsod- Abaúj
Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 25.-i ülésén a
B.A.Z.M.ÖNK. Határozatával 2009. július 01-i hatállyal hagyta jóvá.
Az alapító, csatlakozó önkormányzatok jóváhagyó, elfogadó határozatai:
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Z á r a d é k:
Jelen Alapító Okirat a megyei önkormányzat közgyűlésének, illetve a települési önkormányzatok
képviselő-testületeinek határozataival lép hatályba. Az Alapító Okiratot az önkormányzatok az alábbi
határozatok alapján a társult önkormányzatok közgyűlése/képviselő-testületei jóváhagyták,
képviseletükben jelen Alapító Okiratot a közgyűlés elnöke és a polgármesterek, valamint a főjegyző, a
körjegyző és a címzetes főjegyző aláírásukkal hitelesítik.

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében a 72/2008. (VI. 26.) Kgy. sz.
határozat alapján
/módosítás: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat, 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat/módosítás: 59/2009(VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Dr. Ódor Ferenc
a megyei közgyűlés elnöke

ph

Dr. Kovács János
főjegyző

ph

Edelény Város Önkormányzata nevében a 201/2008. (VII. 21.) Ök. sz. határozat alapján
/módosítás: 297/2008. (XII.1.) Ök sz. határozat/ módosítás: 158/2009 (VII.8.) Ök. sz. határozat

Molnár Oszkár
polgármester

ph

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

ph

Ózd Város Önkormányzata nevében a 191/KH//2008. (VII. 28.) sz. határozat alapján
/módosítás: 260/KH/2008. (XI. 20.) sz. határozat, 274/KH/2008. (XII. 9.) sz. határozat/módosítás:
118/KH/2009.(VII.09.) sz. határozat

Benedek Mihály
polgármester

ph

Dr. Almási Csaba
jegyző

ph

Mezőcsát Város Önkormányzata nevében a 160/2008. (XI. 24. ) KT. sz. határozat alapján /
módosítás: 103/2009 (VI. 29.) KT sz. határozat

Dr. Domján László
polgármester

ph

Mester Attiláné
jegyző

ph
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Emőd Város Önkormányzata nevében a 100/2009. (VIII.27.). sz. határozat alapján

Lehóczki István
polgármester

ph

Tóthné Bodnár Irén
jegyző

ph
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabályok – határozatok módosításai:
1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében a 72/2008. (VI. 26.)
Kgy. határozat alapján /módosítás: 123/2008. (X. 30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat, 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat, 59/2009(VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat /.
2. Ózd Város Önkormányzata nevében a 191/KH/2008. (VII. 28.). sz. határozat
alapján /módosítás: 260/KH/2008. (XI. 20.) sz. határozat, 274/KH/2008. (XII.
9.) számú határozat, 118/KH/2009.(VII.09.) sz. határozat /.
3. Edelény Város Önkormányzata nevében a 201/2008. (VII. 21.) Ök. sz.
határozat alapján /módosítás: 297/2008. (XII. 1.) Ök. sz. határozat,
293/2008/14403/XI. 20./ sz. határozat, 158/2009 (VII.8.) Ök. sz. határozat /.
4. Mezőcsát Város Önkormányzata nevében a 160/2008. (XI. 24.) KT. sz.
határozat, 103/2009 (VI. 29.) KT sz. határozat alapján.
5. Emőd Város Önkormányzata nevében a 100/2009. (VIII.27.) sz. határozat
alapján
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I. SZÁMÚ FÜGGELÉK
A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás fenntartó önkormányzatai:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.
2. Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.
3. Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
4. Mezőcsát Város Önkormányzata
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
5. Emőd Város Önkormányzata
3432, Emőd, Kossuth tér 1.
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A fenntartó önkormányzatok Társulásban résztvevő intézményei:
OM
Az intézmény megnevezése
azonosító
038479
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Diákotthon
038474
Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Diákotthon
029306
200713

028899
200597
029314
029274

039219

029304
200599

038475

038468

038477

029339

Címe

3767 Tornanádaska,
Kossuth L. u. 1. sz.
3732 Kurityán,
Kossuth L. u. 130.
sz.
ÁMK Széchenyi István
3600 Ózd, 48-as út
Közgazdasági Szakközépiskola 6.
Általános Művelődési Központ Székhely 3450
Mezőcsát, Szent
Kiss József Gimnázium és
István út 35.
Közgazdasági Szakközépiskola 3450 Mezőcsát,
Kossuth út 12.
Árpád Vezér ÁMK
3600 Ózd, Árpád
vezér u. 13.
Bolyai Farkas Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi u.
20. sz.
Deák Ferenc Szakképző és
3701 Kazincbarcika,
Művészeti Szakközépiskola
Herbolyai u. 9. sz.
Irinyi János Szakközépiskola és 3700 Kazincbarcika,
Kollégium
Egressy Béni u. 1.
sz.
Edelényi Gimnázium, Szakképző 3780 Edelény,
és Általános Iskola, Alkalmazott Borsodi u. 34.
Művészet-oktatási Intézmény és
Napköziotthonos Óvoda
Jókai Mór Gimnázium,
3700 Kazincbarcika,
Szakképző Iskola és Kollégium Herbolyai u. 1-3. sz.
József Attila Gimnázium,
3600 Ózd, Bem út
Szakközépiskola, Kollégium és 14. sz.
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Mozgásjavító Általános Iskola,
3424 Sály, Gárdonyi
Előkészítő Szakiskola és
G. u. 18. sz.
Diákotthon
Óvoda, Általános Iskola,
3600 Ózd, 48-as út.
Speciális Szakiskola, Diákotthon 26. sz.
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Óvoda, Általános Iskola,
3578 Girincs,
Szakiskola és Diákotthon,
Rákóczi u. 1. sz.
Girincs
Pattantyús-Ábrahám Géza
3770 Sajószentpéter,

Fenntartója
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Ózd Város
Önkormányzata
Mezőcsát Város
Önkormányzata

Ózd Város
Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Edelény Város
Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
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029266

029312
029115

Szakképző Iskola
Serényi Béla Gimnázium,
Mezőgazdasági Szakközépiskola
és Kollégium
Surányi Endre Szakképző Iskola
és Kollégium
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Szakiskola

Kálvin tér 2. sz.
3630 Putnok,
Bajcsy-Zsilinszky út
31. sz.
3700 Kazincbarcika,
Irinyi J. u. 1.
3432 Emőd,
Kossuth u.58-64.

Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Emőd Város
Önkormányzat
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II. SZÁMÚ FÜGGELÉK
A fenntartók által önkormányzatok által delegált tagok és helyetteseik névsora:
4/ B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat: Riz Gábor – helyettese: Baricska Jánosné
5/ Ózd Város Önkormányzata: Boda István – helyettese: Kovács Béla
6/ Edelény Város Önkormányzata: Hernádi Attiláné – helyettese: Németh András
7/ Mezőcsát Város Önkormányzata: Dr. Domján László – helyettese: Kápolnai
László
8/ Emőd Város Önkormányzata:
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III. SZÁMÚ FÜGGELÉK

Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Szakmajegyzék OKJ szerint
OKJ szám

Megnevezés

33 582 01 1000 00 00
54 524 01 0010 54 01
33 723 01 1000 00 00
54 723 01 1000 00 00
52 52501 1000 00 00
51 52501 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
31 341 01 0010 31 01
33 811 01 0000 00 00
33 521 01 1000 00 00
31 522 01 0000 00 00
33 522 01 0000 00 00
54 523 01 0000 00 00
31 34101 0010 31 02
31 582 08 1000 00 00
54 582 01 1000 0000
54 52201 0000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 81501 1000 00 00
54 521 01 1000 00 00
31 52109 1000 00 00
31 52110 1000 00 00
31 521 11 0000 0000
33 522 02 0000 00 00
55 812 01 0010 55 01
54 812 01 1000 00 00
54 481 03 0010 54 01
54 481 02 0010 54 03
54 481 04 0010 54 03
33 346 01 1000 00 00
31 582 13 0000 00 00
31 52503 1000 00 00
54 211 09 0010 54 02
33 525 01 0010 33 01
55 345 01 0010 55 02
52 34104 1000 00 00
31 521 14 0000 00 00
52 34105 1000 00 00
31 622 01 0100 21 04

Ács - állványozó
Általános vegyipari laboratóriumi technikus
Ápolási asszisztens
Ápoló
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Burkoló
Bútor és lakástextil eladó
Cukrász
Elektromechanikai műszerész
Elektromos gép- és készülékszerelő
Elektronikai műszerész
Elektronikai technikus
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Épületasztalos
Épületgépész technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Festő, mázoló és tapétázó
Finommechanikai műszersz
Fodrász
Gépgyártástechnológiai technikus
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztő
Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó
Idegenforgalmi szakmenedzser
Idegenvezető
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető
Internetes alkalmazásfejlesztő
Ipari informatikai technikus
Irodai asszisztens
Kályhás
Karosszérialakatos
Képgrafikus
Kerékpárszerelő
Kereskedelmi szakmenedzser
Kereskedelmi ügyintéző
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Kereskedő
Kerti munkás

52
54 761 02 0010 54 02
31 582 15 1000 00 00
31 582 09 0010 31 03
54 34101 0000 00 00
54 34502 0000 00 00
52 342 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 521 02 0010 54 02
54 621 02 0010 54 02
54 213 04 0010 54 04
54 481 04 0010 54 04
31 34101 0010 31 03
51 341 01 0000 00 00
33 542 05 0010 33 03
54 622 01 0100 21 01
33 541 05 1000 00 00
52 343 03 0000 0000
33 811 02 1000 00 00
31 341 01 0010 31 04
31 341 01 0010 31 05
33 811 03 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
31 52124 1000 00 00
33 762 01 0010 33 02
54 851 01 0010 52 01
54 851 01 0010 52 01
54 850 02 0000 00 00
54 211 16 0010 54 04
54 346 01 0010 54 03
54 521 05 0010 54 02
54 524 02 1000 00 00
55 81201 0010 55 00
52 81102 0000 00 00
33 52204 1000 00 00
31 582 09 0010 31 04
31 341 01 0010 31 06
31 622 01 0100 21 01
54 481 04 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07

Kisgyermekgondozó-, nevelő
Kőműves
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
Külkereskedelmi üzletkötő
Logisztikai ügyintéző
Marketing- és reklámügyintéző
Mechatronikai műszerész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
Multimédia-alkalmazás fejlsztő
Műszaki informatikus
Műszakicikk-eladó
Műszakicikk-kereskedő
Női szabó
Parkgondozó
Pék-cukrász
Pénzügyi- számviteli ügyintéző
Pincér
Porcelán- és edény áru-eladó
Ruházati eladó
Szakács
Számítógép-szerelő, -karbantartó
Szerkezetlakatos
Szociális gondozó és ápoló
Települési környezetvédelmi ügyintéző
Településüzemeltető és fenntartó
Természet és környezetvédelmi technikus
Textilrajzoló, modelltervező asszisztens
Ügyintéző titkár
Vegyipari gépésztechnikus
Vegyipari technikus
Vendéglátó szakmenedzser
Vendéglős
Villanyszerelő
Vízvezeték- és vízkészülékszerelő
Zöldség-gyümölcs-eladó
Fűszernövény-termesztő
Gazdasági informatikus
Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester

Mezőgazdasági orientációjú előkészítő szakiskola
Helyi tanterv
2 évf. sajátos nevelési igényű tanulók tanterve alapján;
Halmozottan fogyatékos tanulóknak
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-.-.(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály
polgármesternek.)
-.-.Benedek Mihály közli, mielőtt bárki szándékosságot tételezne fel, az Ózd Városi
Televízió jelezte, hogy az épület tetején meghibásodott egy technikai berendezés,
ami miatt a Képviselő-testület munkájának élő közvetítése megszakadt. Így
holnap, azaz február 5-én 9,00 órától fogják felvételről közvetíteni az ülést.
-.-.6.) napirend
Javaslat az aljegyzői állás pályázati kiírására
Nagybalyi Géza közli, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. A kiírást megfelelőnek találta, és egyhangúlag támogatja az
elfogadását.
Fazekas Zoltán kérdése, - mivel ülés előtti kiosztásos anyagról van szó, és idő
hiányában nem tudott a képviselőcsoporttal egyeztetni - hogy a javaslat 3.
pontjában feltétlenül szükséges-e ezen a honlapon megjelentetni a felhívást?
Hivatkozik a hatályban lévő 406/2007. december 27-i kormányzati rendeletre.
Véleménye szerint ettől függetlenül nem probléma, ha minél szélesebb körben
kerül meghirdetésre a pályázat. Azonban ha már benne marad, azt kérné, hogy a
weblap címét www.kszk.gov.hu/leftmenu/kozigallas-ra javítsák ki. Reményét
fejezi ki, hogy sikerül majd olyan aljegyzőt találni, aki hivatását magas szinten
tudja ellátni, Ózd városhoz kötődik, illetve Ózd érdekében tenni akar, és méltó
módon pótolja majd dr. Fejér Levente örökségét.
Dr. Almási Csaba közli, a pályázati felhívást ezen a honlapon kell megjelentetni,
de egyetért azzal, hogy a honlapot az informatikai szaknyelvnek megfelelően
szerepeltessék a határozati javaslat 3. pontjában.
Benedek Mihály támogatja a javaslatot. Majd kéri, szavazzanak a módosítással
együtt annak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
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5/KH/2010.(II.4.) számú határozat
Tárgy: Pályázat kiírása az aljegyzői állásra
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1)

2)
3)

Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal aljegyzői állására pályázatot ír ki.
A pályázat részletes feltételeit a határozati javaslat mellékletét képező
pályázati felhívás tartalmazza.
A pályázat véleményezésére az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot jelöli
meg.
A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási
Képzési
Központ
által
működtetett
www.kszk.gov.hu/leftmenu/kozigallas honlapon kell közzétenni.

Felelős: Ózd Város Jegyzője
Határidő: a pályázat elküldésére: értelemszerűen
5/KH/2010. (II.4.) számú határozat melléklete
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
Ózd Város Polgármesteri Hivatalánál
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
aljegyzői állás betöltésére
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- legalább 5 év önkormányzati igazgatási, valamint
- legalább 1 év önkormányzati igazgatási vezetői gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
Előnyt jelent legalább egy középfokú „C” típusú idegen nyelvismeret (német, angol,
francia).
A pályázathoz csatolni kell:
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
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-

a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
adatkezelési hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével - határozatlan időre szól. Besorolás,
illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat
alapján történik.
Az állás 2010. június 1. napjától tölthető be, melynek feltétele az eskü, valamint
vagyonnyilatkozat tétele.
A pályázatokat 2010. április 30. napjáig lehet benyújtani
(3600 Ózd, Városház tér 1.).

Ózd Város Jegyzőjéhez

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.
További felvilágosítást az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
osztályvezetőjétől a 48/574-115-ös telefonszámon lehet kérni.

7.) napirend
Javaslat a Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat elbírálására
Benedek Mihály köszönti a megjelenteket, majd az Eseti Bizottság elnökének
adja meg a szót.
Boda István elmondja, pályázatot írtak ki a 9105/2 hrsz-ú ingatlanra.
Reménykedtek – mivel két befektető is jelentkezett -, hogy a 187,5 M Ft vételár
befizetésre fog kerülni, mivel az összegre nagy szükség lenne a 2010. évi
költségvetésnél. Sajnos azonban az egyik jelentkező - a B and B Jager Kft. nem tudta befizetni a pályázati biztosítékot és nem igazolta, hogy rendelkezik
pénzeszközzel, a másik jelentkező - az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. - pedig
ingatlant ajánlott fel. Mindezek miatt az Eseti Bizottság 5 fője egyhangú
szavazással eredménytelennek nyilvánította a pályázatot. Közli, a javaslat 4.
pontjában viszont egy zártkörű versenytárgyalás kiírását javasolják, kiemelve a
vételár pénzben történő megfizetését, valamint a pályázati biztosíték befizetését.
Bíznak benne, hogy e forduló alkalmával sikerül majd az ingatlan eladása.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

56

6/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy: A Dózsa György úti 9105/2 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat elbírálása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/KH/2009. (XI.24.)
számú határozatával létrehozott pályázat lebonyolító Eseti Bizottság pályázati
értékelését és javaslatait tartalmazó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
1. A benyújtott pályázatok a 182/KH/2009. (XI.24.) számú határozattal kiírt
feltételeknek az alábbiak szerint nem felelnek meg:
I. pályázat:
B & B Jager Kft. pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette meg, a vételár
rendelkezésére állásáról igazolást nem csatolt, továbbá az APEH végrehajtási
eljáráshoz kötődően igazolást a köztartozás-mentességéről nem csatolt.
II. pályázat:
ÓAM Ózdi Acélművek Kft. pályázó a vételár pénzben történő megfizetésére
nem adott ajánlatot, illetve az Önkormányzat részéről nem elfogadható
ingatlan csere felajánlást tett. Az Önkormányzat felhívására levélben is ezen
ajánlatát erősítette meg, pénzbeli kiegyenlítésre nem tett ajánlatot.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra tekintettel az ózdi belterületi
9105/2 hrsz-ú Dózsa György úti beépítetlen terület nyilvános pályázat útján
történő értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a Képviselőtestület döntéséről tájékoztassa és a pályázati biztosíték visszautalására a
szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő:
döntést követően azonnal
4. A Képviselő-testület tárgyi ingatlan befektetési célú hasznosítása érdekében
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) számú rendelet 8. sz. melléklet II. fejezet
(7) bekezdése szerint zártkörű versenytárgyalás pályázat kiírását határozza
el, kiemelve a pályázati feltételek között az ingatlan vételárának pénzben
történő megfizetését, valamint a pályázati biztosíték befizetését.
Felelős:

A zártkörű versenytárgyalás pályázatának előkészítéséért: PH.
Vagyongazdálkodási Osztály mb. vezetője
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Előterjesztéséért: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
elnöke
Határidő: 2010. február havi képviselő-testületi ülés

8.) napirend
Javaslat az ózdi belterületi 11513/6 hrsz-ú, Sárli telepi beépítetlen terület
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére
Erdősi János elmondja, ezt a területet vásárolta volna meg az UNICO-Projekt
Ingatlanfejlesztő Kft., de mivel nem tudta pénzügyi kötelezettségét teljesíteni, az
önkormányzat a szerződést felbontotta. A terület értékesítési szándéka továbbra
is megvan, ezért került újra a testület elé az előterjesztés. Szerepel benne az
értékbecslő által felértékelt ár, amely bruttó 198.250 M Ft. Közli, a hármas
bizottsági ülésen meghatározásra került a javaslat 2. pont d. pontjában, hogy a
teljes vételár kiegyenlítése a szerződéskötéstől számított 60 napon belül válik
esedékessé. Erre a banki ügyletek lebonyolítása miatt van szükség. A 11.
bekezdésnél pedig az ajánlattevő vállalja, hogy a pályázat tárgyát képező
ingatlanon a jogerős építési engedélyek birtokában a beruházást a pályázat
elbírálásától számított 3 éven belül befejezi. Javasolja továbbá a 3. pontban az
Eseti Bizottságban Boda Istvánt elnöknek, Szalári Istvánt és Varga Gábort pedig
tagoknak megválasztani. A Polgári Összefogás Ózdért Képviselőcsoportot
felkérték a bizottságban való részvételre, de nem kívánnak részt venni a
munkában. A Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a
Gazdaságfejlesztési Bizottság a módosításokkal együtt javasolja a testületnek az
előterjesztés elfogadását.
Benedek Mihály megkérdezi a javasolt személyeket, hozzájárulnak-e a
nyilvános üléshez?
Boda István, Szalári István és Varga Gábor válasza igen.
A továbbiakban kéri a testületet, szavazzon Boda István elnöknek történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 19 igen, 1 nem szavazattal megválasztja az Eseti
Bizottság elnökének Boda Istvánt.
Kéri, szavazzanak Szalári István tagnak történő megválasztásáról.
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A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti
Bizottság tagjának Szalári Istvánt.
Kéri, szavazzanak Varga Gábor tagnak történő megválasztásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti
Bizottság tagjának Varga Gábort.
Pontosításként hozzáteszi, hogy a vagyonrendelet értelmében az Eseti Bizottság
létszámának 5 főnek kell lennie. Így javasolja Tartó Lajos és Erdősi János
tagnak történő megválasztását.
Kérdezi Tartó Lajost és Erdősi Jánost arról, hogy elfogadják-e a javaslatot, és
hozzájárulnak-e a nyilvános üléshez?
Tartó Lajos és Erdősi János válasza igen.
Benedek Mihály ezután kéri a testületet, szavazzon Tartó Lajos tagnak történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti
Bizottság tagjának Tartó Lajos.
Benedek Mihály ezután kéri a testületet, szavazzon Erdősi János tagnak történő
megválasztásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal megválasztja az Eseti
Bizottság tagjának Erdősi Jánost.
-.-.Ezután kéri, szavazzanak a javasolt módosítással és az Eseti Bizottság tagjainak
nevével együtt a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
7/KH/2010. (II.4.) számú határozat
Tárgy: Az ózdi belterületi 11513/6. hrsz.-ú, beépítetlen terület nyilvános
pályázat útján történő értékesítése

59

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő ózdi belterületi 11513/6.
hrsz.-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 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.) sz. rendelettel elfogadott Versenyeztetési
Szabályzat előírásai szerint az alábbiakban határozza meg a pályáztatás
részletes feltételeit:
a.) A pályázat tárgya:
Az ózdi belterületi 11513/6. hrsz.-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű 1
ha 8878 m2 térmértékű ingatlan befektetési célú értékesítése. Az ingatlan – a
III/3. szám alatt bejegyzett, az ÉMÁSZ-t 115 m2 területre megillető
vezetékjogon kívül – per-, igény- és tehermentes.
Az ingatlan szakértői értékbecsléssel alátámasztott forgalmi értéke
158.600.000,-Ft + 39.650.000,-Ft ÁFA = 198.250.000,-Ft. A forgalmi érték
tartalmazza a területen létesített monitoring kutak díját is.
b.) Az ingatlan hasznosítási céljai és a hasznosítás részletes feltételei:
- A területen megvalósítandó beruházás az engedélyezés időpontjában
hatályos övezeti besorolás előírásainak feleljen meg.
- A pályázó olyan, kereskedelmi-szolgáltató tevékenységet folytató
beruházó legyen, amely a lakosság széles körének termék-, illetve
szolgáltatás-keresletét elégíti ki, és a létrehozott kereskedelmi
egységekben helyi munkaerőt kíván foglalkoztatni.
- A beruházó nyújtson lehetőséget arra, hogy a kivitelezés és működtetés
során helyi vállalkozók bekapcsolódhassanak a kivitelezésbe és a
kereskedelmi egységekben beszállítóként szerepelhessenek. A kialakított
üzletek kívánatában magyar áruk is jelenjenek meg elfogadható
mennyiségben.
- A tervezett beruházást a pályázó, illetve projekt társasága, vagy más, a
pályázó érdekeltségi körébe tartozó társaság valósítsa meg és működtesse.
- Lehetőség szerint a beruházó a környezetet kevéssé terhelő, vagy
környezetbarát tevékenységet folytasson.
c.) A nyilvános pályázat útján értékesítendő ingatlan beépítésének feltételeit Ózd
város Önkormányzatának Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 22/1998. (X.1.) számú rendeletében szabályozott
hatályos övezeti besorolás és az építéshatósági előírások határozzák meg.
d.) A nyilvános pályázati eljárás részletes feltételei:
- Az ajánlattevő igazolja, hogy a pályázat kiírója által meghatározott
biztosítékot megfizette.

60

- Ajánlattevő lehet, akinek a kiíró által megjelölt hasznosítási célnak
megfelelő tevékenységi kör gyakorlására törvényes módja van, és ezt
igazolja. A pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a kiíró által
meghatározott hasznosítási célok elfogadásáról.
- Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban
nyilatkozzon, hogy a kiíró által közölt hasznosítási célokat a pályázat
tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan megismerte és elfogadja, mint az
eladó feltételeit.
- Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a kiíró önkormányzattal szemben 30
napon túli lejárt köztartozása nincs.
- A nyertes pályázó által megajánlott vételár összege érje el vagy haladja
meg az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéknek
megfelelő induló vételárat.
- Az ajánlattevő rendelkezzen legalább a vételárnak megfelelő összegű e
célra lekötött pénzösszeggel, vagy banki hitelígérvénnyel.
- Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetéskor
megállapított értékesítési ár 10 %-át – a pályázat benyújtásakor
megfizetett 5 % biztosíték beszámításával - szerződéskötéskor foglalóként
megfizeti. A teljes vételár kiegyenlítése a szerződéskötéstől számított 60
napon belül válik esedékessé.
- Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésről
szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül szerződést köt az
eladóval.
- A pályázat tárgyát képező ingatlanhoz egy érvényes építési
engedélyezési dokumentáció rendelkezésre áll, melynek átruházása a
nyertes pályázó által a korábbi engedélyessel kötött külön megállapodása
alapján valósulhat meg. Amennyiben a nyertes pályázó az engedélyezési
tervben foglaltakhoz hasonló beruházás megvalósítását tervezi, úgy az
eladó az engedélyek átruházása iránt a szerződéskötést követő 15 napon
belül eljár az illetékes hatóságnál, illetőleg az engedélyesnél.
- Amennyiben a már meglévő engedélyek nem felelnek meg a nyertes
pályázó beruházásának megvalósításához, úgy vállalja, hogy a
szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül benyújtja a beruházásra
vonatkozó építési engedély kérelmet az elsőfokú építésügyi hatósághoz.
- Az ajánlattevő vállalja továbbá azt, hogy a pályázat nyertese a pályázat
tárgyát képező ingatlanon a jogerős építési engedélyek birtokában a
beruházást a pályázat elbírálásától számított 3 éven belül befejezi.
- Az ajánlattevő fogadja el, hogy a fentiekben részletezett kötelezettségek
teljesítésének biztosítására az Önkormányzat kiköti a szerződéstől elállás
jogát, mely után a foglaló jogkövetkezményei beállnak.
e.) Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az ajánlatok rangsorolásakor
alkalmazandó értékelési szempontokat fontossági sorrendben az alábbiak
szerint határozza meg:
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- Az ajánlattevő által az Önkormányzat részére megajánlott vételár összege,
nettó ár + ÁFA bontásban.
50 pont
- Az ajánlattevő által megjelölt beruházás főbb paraméterei
10 pont
- Az ajánlattevő által ismertetett beruházási tervek megvalósításának
technikai, pénzügyi és szervezeti háttere
10 pont
- Az ajánlattevő által tervezett hasznosítással létrejövő új munkahelyek, új
vállalkozások, ill. helyi vállalkozások bevonásának lehetőségei
20 pont
- Vevői szándéknyilatkozatokkal alátámasztott piac megléte
5 pont
- Meglévő engedélyezési dokumentációban tervezett beruházás
vállalása
5 pont
f.) Az Önkormányzat a pályázók részére a szakértő által megállapított bruttó
forgalmi érték 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték befizetését írja elő,
melyet a pályázati benyújtási határidőt megelőzően kell teljesíteni az
Önkormányzat által vezetett 11734121-15350088 folyószámára történő
átutalással. Eredménytelen pályázat esetén a biztosítékot az Önkormányzat
az elbírálást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázónak a
befizetett biztosíték a kiíró által meghatározott 10 %-os foglaló összegébe
beszámításra kerül.
g.) Az ajánlati kötöttség időtartamát a Képviselő-testület a benyújtás
határidejétől számított 90 napban határozza meg.
h.) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja: Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Titkárság – Tárgyaló, zárt borítékban „Ózd, 11513/6.
hrsz.-ú ingatlan hasznosítása” jeligével, feladó megjelölése nélkül, 2
példányban, magyar nyelven.
i.) Pályázat beadási határideje: 2010. március 19. napja 10,00 óra
j.) A pályázati ajánlatok bontását a pályázati határidő lejártát követően azonnal,
a pályázat benyújtás helyén, a pályázók jelenlétében az Eseti Bizottság végzi.
k.) A nyilvános pályázatot kiíró Ózd Város Önkormányzata – az Eseti Bizottság
előterjesztése alapján – a benyújtást követő képviselő-testületi ülésen bírálja
el a benyújtott pályázatokat. Az ajánlattevők írásban kapnak értesítést az
elbírálást követő 8 napon belül.
l.) A kiíró Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja.
m.) A kiíró Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az elbírálást követő 30 napon
belül szerződést köt.
n.) A pályázati ajánlat érvényességi feltételei:
- A pályázat a beadási határidő lejártáig kerüljön benyújtásra.
- A pályázó rendelkezzen azokkal a feltételekkel, melyeket kiíró a
felhívásban előírt.
- A pályázatok értékelési rangsorolásánál megjelölt elvárások teljesítésére
a pályázó adjon értékelhető ajánlatokat.
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- A pályázó nyilatkozzon arról, hogy vállalja a kiíró által ismertetett
feltételek – a pályázat részletes feltételeinél meghatározottak –
elfogadását és teljesítését.
- Pályázati dokumentáció megvásárlása.
o.) A pályázatot kiíró Önkormányzat az ajánlatok közül az összességében
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
p.) A nyertes pályázóval köt szerződést az Önkormányzat, az elbírálásnál más
rangsorolást nem állapít meg és a pályázat nyertesével meghiúsuló
szerződéskötés esetén az Önkormányzat a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
3.) A Képviselő-testület a pályázat lebonyolítására az alábbi személyekből álló 5
fős Eseti Bizottságot jelöli ki:
Boda István – elnök
Szalári István – tag
Varga Gábor – tag
Tartó Lajos
– tag
Erdősi János – tag
4.) A nyertes vevő kiválasztására a határozat 2.) e.) pontjában foglalt
szempontrendszer alapján az Eseti Bizottság tesz javaslatot.
5.) A pályázati dokumentáció 100.000,-Ft + ÁFA ellenében vásárolható meg az
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Stratégiai
Osztályán (II. emelet 216. szoba).
6.) A határozat mellékletét képező pályázati felhívást egy alkalommal meg kell
jelentetni az Észak-Magyarország című napilapban, közzé kell tenni az Ózdi
Körkép című lapban, Ózd Város Honlapján, valamint egy országos
napilapban.
Felelős: 1-5.) pontok vonatkozásában:
pályáztatás lebonyolítása:
Eseti Bizottság elnöke
pályáztatás megszervezése:
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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7/KH/2010. (II.05.) számú határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ózd Város Önkormányzata, mint kiíró (székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.)
nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő ózdi belterületi
11513/6. hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére.
Ózd Város Önkormányzata a pályázat részletes feltételeit Ózd Város
Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
1/2009. (II.27.). számú rendelettel elfogadott Versenyeztetési Szabályzat
előírásai szerint az alábbiakban határozza meg:
1.) Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő ózdi belterületi 11513/6.
hrsz.-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 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.) sz. rendelettel elfogadott
Versenyeztetési Szabályzat előírásai szerint az alábbiakban határozza
meg a pályáztatás részletes feltételeit:
a.) A pályázat tárgya:
Az
ózdi
belterületi
11513/6. hrsz.-ú,
„beépítetlen terület”
2
megnevezésű 1 ha 8878 m térmértékű ingatlan befektetési célú
értékesítése. Az ingatlan – a III/3. szám alatt bejegyzett, az ÉMÁSZ-t
115 m2 területre megillető vezetékjogon kívül – per-, igény- és
tehermentes.
Az ingatlan szakértői értékbecsléssel alátámasztott forgalmi értéke
158.600.000,-Ft + 39.650.000,-Ft ÁFA = 198.250.000,-Ft. A forgalmi
érték tartalmazza a területen létesített monitoring kutak díját is.
b.) Az ingatlan hasznosítási céljai és a hasznosítás részletes feltételei:
A területen megvalósítandó beruházás az engedélyezés
időpontjában hatályos övezeti besorolás előírásainak feleljen
meg.
A pályázó olyan, kereskedelmi-szolgáltató tevékenységet
folytató beruházó legyen, amely a lakosság széles körének
termék-, illetve szolgáltatás-keresletét elégíti ki, és a
létrehozott kereskedelmi egységekben helyi munkaerőt kíván
foglalkoztatni.
A beruházó nyújtson lehetőséget arra, hogy a kivitelezés és
működtetés során helyi vállalkozók bekapcsolódhassanak a
kivitelezésbe és a kereskedelmi egységekben beszállítóként
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szerepelhessenek. A kialakított üzletek kívánatában magyar
áruk is jelenjenek meg elfogadható mennyiségben.
A tervezett beruházást a pályázó, illetve projekt társasága,
vagy más, a pályázó érdekeltségi körébe tartozó társaság
valósítsa meg és működtesse.
Lehetőség szerint a beruházó a környezetet kevéssé terhelő,
vagy környezetbarát tevékenységet folytasson.
c.) A nyilvános pályázat útján értékesítendő ingatlan beépítésének
feltételeit Ózd város Önkormányzatának Ózd város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 22/1998. (X.1.)
számú rendeletében szabályozott hatályos övezeti besorolás és az
építéshatósági előírások határozzák meg.
d.) A nyilvános pályázati eljárás részletes feltételei:
–
Az ajánlattevő igazolja, hogy a pályázat kiírója által
meghatározott biztosítékot megfizette.
–
Ajánlattevő lehet, akinek a kiíró által megjelölt hasznosítási
célnak megfelelő tevékenységi kör gyakorlására törvényes
módja van, és ezt igazolja. A pályázat benyújtásával
egyidejűleg nyilatkozik a kiíró által meghatározott
hasznosítási célok elfogadásáról.
–
Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban
nyilatkozzon, hogy a kiíró által közölt hasznosítási célokat a
pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan megismerte
és elfogadja, mint az eladó feltételeit.
–
Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a kiíró önkormányzattal
szemben 30 napon túli lejárt köztartozása nincs, illetőleg a
pályázatot benyújtó gazdasági társaság nem áll csőd-,
felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.
Nyilatkoznia kell arról is, hogy a társaság nem szerepel az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adóslistáján.
–
A nyertes pályázó által megajánlott vételár összege érje el
vagy haladja meg az ingatlanforgalmi szakértő által
megállapított forgalmi értéknek megfelelő induló vételárat.
–
Az ajánlattevő rendelkezzen legalább a vételárnak megfelelő
összegű e célra lekötött pénzösszeggel, vagy banki
hitelígérvénnyel.
–
Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az
eredményhirdetéskor megállapított értékesítési ár 10 %-át – a
pályázat benyújtásakor megfizetett 5 % biztosíték
beszámításával - szerződéskötéskor foglalóként megfizeti. A
teljes vételár kiegyenlítése a szerződéskötéstől számított 60
napon belül válik esedékessé.
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–

Az ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó az
eredményhirdetésről szóló értesítés kézhezvételétől számított
30 napon belül szerződést köt az eladóval.
–
A pályázat tárgyát képező ingatlanhoz egy érvényes építési
engedélyezési dokumentáció rendelkezésre áll, melynek
átruházása a nyertes pályázó által a korábbi engedélyessel
kötött külön megállapodása alapján valósulhat meg.
Amennyiben a nyertes pályázó az engedélyezési tervben
foglaltakhoz hasonló beruházás megvalósítását tervezi, úgy
az eladó az engedélyek átruházása iránt a szerződéskötést
követő 15 napon belül eljár az illetékes hatóságnál, illetőleg
az engedélyesnél.
–
Amennyiben a már meglévő engedélyek nem felelnek meg a
nyertes pályázó beruházásának megvalósításához, úgy
vállalja, hogy a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül
benyújtja a beruházásra vonatkozó építési engedély kérelmet
az elsőfokú építésügyi hatósághoz.
–
Az ajánlattevő vállalja továbbá azt, hogy a pályázat nyertese
a pályázat tárgyát képező ingatlanon a jogerős építési
engedélyek birtokában a beruházást a pályázat elbírálásától
számított 3 éven belül befejezi.
–
Az ajánlattevő fogadja el, hogy a fentiekben részletezett
kötelezettségek teljesítésének biztosítására az Önkormányzat
kiköti a szerződéstől elállás jogát, mely után a foglaló
jogkövetkezményei beállnak.
e.) Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az ajánlatok
rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat fontossági
sorrendben az alábbiak szerint határozza meg:
Az ajánlattevő által az Önkormányzat részére megajánlott
vételár összege, nettó ár + ÁFA bontásban.
50 pont
Az ajánlattevő által megjelölt beruházás főbb paraméterei
10 pont
Az ajánlattevő által ismertetett beruházási tervek
megvalósításának technikai, pénzügyi és szervezeti háttere
10 pont
Az ajánlattevő által tervezett hasznosítással létrejövő új
munkahelyek, új vállalkozások, ill. helyi vállalkozások
bevonásának lehetőségei
20 pont
Vevői szándéknyilatkozatokkal alátámasztott piac megléte
5 pont
Meglévő engedélyezési dokumentációban tervezett beruházás
vállalása
5 pont
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f.) Az Önkormányzat a pályázók részére a szakértő által megállapított
bruttó forgalmi érték 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték
befizetését írja elő, melyet a pályázati benyújtási határidőt
megelőzően kell teljesíteni az Önkormányzat által vezetett
11734121-15350088
folyószámára
történő
átutalással.
Eredménytelen pályázat esetén a biztosítékot az Önkormányzat az
elbírálást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázónak a
befizetett biztosíték a kiíró által meghatározott 10 %-os foglaló
összegébe beszámításra kerül.
g.) Az ajánlati kötöttség időtartamát a Képviselő-testület a benyújtás
határidejétől számított 90 napban határozza meg.
h.) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja: Ózd Városi
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság – Tárgyaló, zárt
borítékban „Ózd, 11513/6. hrsz.-ú ingatlan hasznosítása” jeligével,
feladó megjelölése nélkül, 2 példányban, magyar nyelven.
i.) Pályázat beadási határideje: 2010. március 19. napja 10,00 óra
j.) A pályázati ajánlatok bontását a pályázati határidő lejártát követően
azonnal, a pályázat benyújtás helyén, a pályázók jelenlétében az
Eseti Bizottság végzi.
k.) A nyilvános pályázatot kiíró Ózd Város Önkormányzata – az Eseti
Bizottság előterjesztése alapján – a benyújtást követő képviselőtestületi ülésen bírálja el a benyújtott pályázatokat. Az ajánlattevők
írásban kapnak értesítést az elbírálást követő 8 napon belül.
l.) A kiíró Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig
visszavonja.
m.) A kiíró Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az elbírálást követő
30 napon belül szerződést köt.
n.) A pályázati ajánlat érvényességi feltételei:
A pályázat a beadási határidő lejártáig kerüljön benyújtásra.
A pályázó rendelkezzen azokkal a feltételekkel, melyeket
kiíró a felhívásban előírt.
A pályázatok értékelési rangsorolásánál megjelölt elvárások
teljesítésére a pályázó adjon értékelhető ajánlatokat.
A pályázó nyilatkozzon arról, hogy vállalja a kiíró által
ismertetett feltételek – a pályázat részletes feltételeinél
meghatározottak – elfogadását és teljesítését.
Pályázati dokumentáció megvásárlása.
o.) A pályázatot kiíró Önkormányzat az ajánlatok közül az összességében
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
p.) A nyertes pályázóval köt szerződést az Önkormányzat, az elbírálásnál
más rangsorolást nem állapít meg és a pályázat nyertesével meghiúsuló
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szerződéskötés esetén az Önkormányzat a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
A pályázattal kapcsolatos további információ a 48/574-139-es telefonszámon
Kiss Lajos osztályvezetőnél, valamint Énekesné dr. Kótka Andreánál a 48/574133-as telefonszámon szerezhető be. A pályázati dokumentáció az Ózd Városi
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Stratégiai Osztályán (II. emelet
216. szoba) 100.000,-Ft + ÁFA összegért vásárolható meg.
Ózd Város Önkormányzata
9.) napirend
Javaslat az LHH program keretében az Ózd, Sajóvárkony – Tábla
településrészek térségben fejlesztendő iparterületre pályázat benyújtására
Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a
Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet változtatás
nélkül javasolt volna a testületnek elfogadásra. A bizottsági ülés óta azonban
szakértőkkel, illetve a másik két bizottság elnökével folytatott egyeztetés során
javasolja a javaslat 5. pontjának módosítását. Felolvassa „a Képviselő-testület
nyertes pályázat esetére a projektmenedzsment feladatok ellátására kijelöli a
100%-os tulajdonában álló Ózdinvest Önkormányzati Beruházásszervező Kft-t”
mondatot, melynek
megfogalmazása során felvetődött, hogy a
projektmenedzseri feladatok díjazása meghaladja a törvényben meghatározott
nettó 8 M, bruttó 10 M forintos összeget, mely fölött már kötelező pályáztatni a
munkavégzést. Ennek ismeretében javasolja a következő mondatra módosítani
az 5. pontot: „A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a
projektmenedzsment feladatok ellátására pályázatot ír ki.” Ezen módosítás célja,
hogy bírálat során ne legyen probléma az elfogadott határozattal. Kéri, ezzel a
módosítási javaslattal fogadják el az előterjesztést.
Kiss Lajos megjegyzi, más, kiegészítő javaslatok is vannak.
Boda István hozzáteszi, erről nem szóltak, de úgy tudja, hogy az új határozati
javaslatot már mindenki megkapta, amelyben vastagított betűvel jelzik az egyéb
változtatásokat.
Benedek Mihály elmondja, arról van szó, hogy a bizottságok a határozati
javaslatban még egyéb módosításokat is megszavaztak. Ezen felül mondta el
most Erdősi János elnök úr az előterjesztők által javasolt módosítást. Kéri a
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testületet, hogy a bizottsági ülésen, illetve a most elhangzott módosítással együtt
szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20-igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
8/KH/2010. (II.4.) számú határozat
Tárgy: Az LHH program keretében az Ózd, Sajóvárkony-Tábla településrészek
térségben fejlesztendő iparterületre pályázat benyújtása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata vállalkozások betelepülésének és
munkahelyek létrehozásának elősegítése érdekében Ózd, SajóvárkonyTábla térségében zöldmezős beruházások céljára kialakítja és fejleszti a
9259/1, 2, 3, 4, 5 és 6 hrsz-ú területeket. A fejlesztés tárgya feltöltés és
tereprendezés, feltáró út kiépítés, továbbá ivó- és szennyvíz, gáz és
elektromos áram közművek kiépítése. A pályázat tárgyát képező
Projekt összköltsége:
400 M Ft
Igényelt támogatás (50 %-os támogatási mérték mellett: 200 M Ft
Az Önkormányzat a fejlesztés forrásának biztosítása érdekében pályázatot
nyújt be az LHH program ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázati felhívásra.
A pályázat benyújtása érdekében felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét
a szükséges nyilatkozatok megtételére a komplex pályázati dokumentáció
aláírására.
Felelős:
A pályázat elkészíttetéséért és benyújtásáért: PH Településfejlesztési és
Strat. O. vez.
Határidő:
2010. március 01.
2. Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldmezős iparterület
kialakítása céljából, a pályázat útján történő fejlesztés érdekében 2010.
évi költségvetésében 200 M Ft pályázati önerőt biztosít.
Felelős:
Pályázati önerő 2010. évi költségvetésben történő tervezésért : PH
Pénzügyi O. vez.
Határidő:
2010. évi költségvetési rendelet megalkotása
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3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a Helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (ötv) 1 § 4. pontjára
az Ózd, Sajóvárkony-Tábla térségében zöldmezős beruházás céljára
szolgáló iparterület kialakítását célzó projektjét, amelyet vállalkozások
betelepülésének elősegítése és ezáltal munkahelyteremtés céljából hajt
végre jelen határozatával (helyi) közügynek minősíti.
4. A Képviselő-testület az iparterület előkészítő projekthez kapcsolódóan
feltöltési célú földkinyerőhely bevizsgálására és terület kijelölés valamint
a külszíni fejtés engedélyeztetési eljárásaihoz szükséges bányaművelési
tervek, költségbecslések elkészíttetésének költségére 2010. évi
költségvetésében 4 M Ft-ot biztosít, a 9259/3 és 9259/4 hrsz-ú
fióktelephelyeken létrehozott projekttársaságok ingatlanvásárlásaiból
származó bevételek terhére.
Felelős: Tárgyi költségek fedezetének 2010. évi költségvetésben történő
tervezése: PH Pénzügyi O. vezetője
Területek kijelölése és kapcsolódó vizsgálatok, tervek
elkészíttetése: Ózdinvest Önkormányzati Beruházásszervező
Kft. ügyvezetője
Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása, illetve 2010.
szeptember 01.
5. A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment
feladatok ellátására pályázatot ír ki.
Felelős:
Határidő:

PH Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
értelemszerűen

10.) napirend
Javaslat a 210/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítására
Erdősi János kéri, hogy ezt és a következő napirendi pontot tárgyalják együtt,
mivel témában nem, csak helyrajzi számban különböznek egymástól. Elmondja,
a módosításra a pályázat határidejének módosítása miatt van szükség. Ez a
dátum 2009. december 31. helyett 2010. április 15. A Pénzügyi, a
Gazdaságfejlesztési, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
mindkét előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Boda István javasolja, hogy a 212/KH/2009.(XII.21) számú határozati
javaslatban a 9259/3 hrsz-ot 9259/4 hrsz-ra javítsák át.
Benedek Mihály kéri, először szavazzanak a 210/KH/2009.(XII.21.) sz.
határozat módosításáról.
A Képviselő-testület 19 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
9/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy: A 210/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítása
Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9259/3 hrsz-ú beépítetlen
terület értékesítése tárgyában hozott 210/KH/2009. (XII.21.) számú határozata
2/i pontját az alábbiak szerint módosítja:
A pályázat benyújtási határideje:

2010. április 15. 10.00 óra

Felelős: PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
Határidő: 2010. február 28.

11.) napirend
Javaslat a 212/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítására
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
10/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy: A 212/KH/2009. (XII.21.) számú határozat módosítása
Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9259/4 hrsz-ú beépítetlen
terület értékesítése tárgyában hozott 212/KH/2009. (XII.21.) számú határozata
2/i pontját az alábbiak szerint módosítja:
A pályázat benyújtási határideje:

2010. április 15. 10.00 óra

Felelős: PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
Határidő: 2010. február 28.
12.) napirend
Javaslat a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat
benyújtására
Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amely 2.300.000 Ft önerőt biztosít a 2010. évi költségvetés terhére
a Béke Telepi Óvodák Intézményének nyílászáró cseréjéhez. A javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Boda István előadja, a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést,
melyet szintén egyhangúlag elfogadásra javasol.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
11//2010. (II. 4.) számú határozat
Tárgy: A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére
kiírt pályázat benyújtása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzati miniszter 1/2010. (I. 19.) ÖM
rendelete alapján összeállított közoktatási intézmények fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtását támogatja, a 2.300.000 Ft önerőt biztosítja,
a 2010. évi költségvetés terhére.
Felelős:

Polgármester
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2010. február 15.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a pályázattal összefüggő
nyilatkozat és egyéb a pályázattal összefüggő dokumentum aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

13.) napirend
Javaslat az Egészségügyi Szolgáltató Iroda megszűnésével összefüggő
helyiségigényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Benedek Mihály köszönti dr. Kiss Zsuzsanna vállalkozó csecsemő és
gyermekgyógyász szakfőorvos asszonyt.
Boda István elmondja, a Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a
Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Javasolják a „B”
változat elfogadását azzal, hogy a 4. pont utolsó mondatába kerüljön be az
„üzemeltetésbe ingyenesen” kifejezés. A hármas bizottság a módosítással
együtt egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. Közli, képviselőként
kérne majd pár szót ebben a témában.
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna előadja, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 7 fő igen, egyhangú szavazattal
javasolja a „B” változat elfogadását a 4. pontban javasolt „ingyenesen”
kifejezéssel.
Boda István javasolja, hogy az előterjesztés 5. pontjában szereplő Ózd, Árpád
vezér út 28. sz. alatti épületben, - amelynek egy részében már üzemel egy
kihelyezett ügyfélszolgálati iroda, a másik részében pedig irattárt szerettek volna
elhelyezni 139 m2-en – az irattári elhelyezést addig függesszék fel, amíg a Járási
Hivatal teljes kiűrítése tervszerűen meg nem történik.
Benedek Mihály kéri a testületet, - mivel az előbb elmondott javaslat nem
tartalmaz a határozati javaslatban módosítást, és mivel más jelentkezőt sem lát,
– hogy szavazzon az elnök úr által korábban tett módosítással együtt az
előterjesztés „B” változatának elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
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12/KH/2010. (II.04.) számú határozat
Tárgy:

Az Egészségügyi Szolgáltató Iroda megszűnésével összefüggő
helyiségigényekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálatot ellátó
háziorvosok részére biztosított helyiségekre vonatkozóan a meg nem
fizetett bérleti díj után keletkezett Áfa fizetési kötelezettség – 2010. évre
vonatkozóan 1.872.000,- Ft – az Önkormányzatot terheli, melyet a
Képviselő-testület a 2010. évi költségvetése terhére biztosít.
Felelős:
Határidő:
2.)

PH Pénzügyi Osztály vezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2010. december 31.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Dr. Kontyos Zita vállalkozó
háziorvos az Ózd, Rozsnyói út 15. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
szolgálati lakásra vonatkozóan az óvadék fizetési kötelezettség alól
mentesüljön, támogatva a magas színvonalú orvosi ellátást nyújtó
szakemberek városunkban való letelepedését.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
döntést követően azonnal

3.) A Képviselő-testület a vállalkozó fogorvosok részére az Ózd, Október 23.
tér 1. sz. alatti ingatlan I. emeletén található fogorvosi helyiségeket és
fogorvosi szobákat 2009. augusztus 01-től úgy biztosítja, hogy a
helyiségekért a fogorvosoknak a piaci bérleti díj 40 %-át kell megfizetni a
bérbeadó ÓZDINVEST Kft. részére, valamint eltekint a 19/2004. (IV.15.)
sz. rendelet 37. § (1) bekezdésében előírt óvadékfizetési kötelezettségtől.
Tudomásul veszi, hogy a kedvezményes bérbeadás miatt keletkezett Áfa
fizetési kötelezettség – 2010. évre 246.876,- Ft – az Önkormányzatot
terheli, mely az egészségügyi szolgáltatást nyújtó helyiségek üzemeltetési
költségében kerül megtérítésre az ÓZDINVEST Kft. részére.
Felelős:
Határidő:

PH Pénzügyi Osztály vezetője
PH Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
döntést követően azonnal
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4.) A Képviselő-testület az Ózd, Nemzetőr út 19-21. sz. alatt található 2 db
garázs üzemeltetési jogát 2009. december 31. napján az ÓZDINVEST
Kft-től elvonja, és 2010. január 01-től a 18,14 m2 alapterületű garázst a
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központnak, a 18,21 m2 alapterületű
garázst a Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Irodának adja
üzemeltetésbe, ingyenesen.
Felkéri a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy az ÓZDINVEST
Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződést a határozatnak megfelelően
módosítsa.
Felelős:

Pénzügyi Osztály vezetője
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Határidő:

döntést követően azonnal

5.) A Képviselő-testület az Ózd, Árpád vezér út 28. sz. alatti ingatlanban a
206 m2 alapterületű helyiségcsoport üzemeltetői jogát az ÓZDINVEST
Kft-től 2009. december 31. napjával elvonja és 2010. január 01. napján
átadja a Polgármesteri Hivatal Gondnoksági és Informatikai Csoportja
részére.
Felkéri a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy az ÓZDINVEST
Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződést a határozatnak megfelelően
módosítsa.
Felelős:

Pénzügyi Osztály vezetője
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Határidő:

döntést követően azonnal
14.) napirend

Beszámoló Ózd Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének
végrehajtásáról és javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadására
Benedek Mihály köszönti a megjelenteket.
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna véleménye szerint egy nagy horderejű
előterjesztésről van szó. Talán azért is sikerült ilyen hosszúra, mert az
előkészítés folyamata is hosszadalmas volt a jogszabályi előírások
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figyelembevétele miatt. A dokumentum szerkezeti felépítése elég rendezett és
jól áttekinthető. A beszámoló és a közfoglalkoztatási terv - a jogszabályi
előírásokat figyelembe véve - tartalmazza a rendelkezésre álló támogatásra
jogosult személyek akár képzettség szerinti várható összetételét, vagy az
ellátandó közfeladatok megjelölését és a várható ütemezéseket is. Fontos, hogy a
közfeladat ellátásához szükséges létszám is megfelelően tükrözze a feladatok
ellátását, ami az előterjesztésben megtalálható. A közfoglalkoztatás
finanszírozására a szükséges források megvannak, de ezt – úgy gondolja – a
testület tagjai már áttanulmányozták. A Szociális, Egészségügyi és Családügyi
Bizottság 2010. február 2-án tárgyalta meg a két előterjesztést, melyet 7 igen,
egyhangú szavazattal elfogadásra javasolnak.
Boda István elmondja, a Pénzügyi, Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a
Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megállapítja, hogy
a 2009. évi beszámolóból kiderül, hogy rengeteg minden megvalósult különösen
az intézményi vonalon, de a körzetekben is. Ennek figyelembevételével a
hármas bizottság mind a 2009. évi beszámolót, mind a 2010. évi tervre
vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Berki Lajos a 2009. évi közfoglalkoztatási beszámolót jónak és sikeresnek tartja,
ezért a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a roma lakosság nevében
köszönetét fejezi ki. Úgy gondolja, az ebbe a programba bevont személyek
családi helyzete javult és reméli, hogy a 2010. évi közfoglalkoztatásban a
segélyezettek közül továbbra is ugyanolyan létszámarányosan fognak dolgozni,
mint a 2009. évben. Kéri, fogadják el a beszámolót és a 2010. évi tervet.
Bárdos István szintén elégedett a közmunkával. Pontosítani szeretné azonban a
Boda István úr által elmondottakat, hiszen a hármas bizottsági ülésen már
felvetődött, hogy a 2009. évi beszámoló egy pontja – nevezetesen a bánszállássaktai úti földárok, melyet az ott lakók igényelnek – pénz hiányában nem
valósult meg. Megjegyzi, ezen igényét 2010. évben újra beadta és reméli, ebben
az évben már elvégzésre fog kerülni a munka.
Boda István köszöni Bárdos István képviselő úr kiegészítését. Valóban két téma
vetődött fel az együttes bizottsági ülésen. Ez pedig a bánszállási-saktai úti
földárok, mely be volt ütemezve, de nem készült el, illetve a szabolcsközi rövid
járda és lépcsősor, amelynek egy részét a rossz minőség miatt újra kellett
kezdeni. Kéri, az említett két pontosítással együtt fogadják el a határozati
javaslatokat.
Benedek Mihály szeretné megköszönni minden közreműködőnek a „tanuló
évben” a közfoglalkoztatás megszervezésében, végrehajtásában végzett
munkáját. Külön kiemeli a Szociális és Egészségügyi Osztály, a Munkaügyi
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Központ Ózdi Kirendeltségének munkatársait, az intézményvezetőket és nem
utolsó sorban Nagy Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervező áldozatos munkáját.
Tudja, történtek hibák, van mit javítani, de úgy látja a 2010. év tervében nagyon
sok olyan dolog van, ami már a tapasztalatok alapján került megfogalmazásra,
és így szolgálhatja azt, hogy még több embert vonjanak be a
közfoglalkoztatásba. Nagyon fontosnak tartja, hogy idén és a következő években
– reményei szerint tovább működhet a foglalkoztatás – minél hosszabb ideig
tudnak embereket a munka világába bevonni, akik minél több értékteremtő
munkát tudnak majd elvégezni. Kéri a végrehajtásában dolgozóktól, hogy jóval
szorosabb kapcsolatot ápoljanak a területi képviselőkkel, mert úgy látja, ők
rendelkeznek a legtöbb információval. Örül, hogy Észak-Magyarországon, de
talán az országban is a hasonló nagyságrendű városok közül az egyik legszebb
eredményt tudta Ózd város elérni a program elindításával és végrehajtásával.
Van javítani való, hiszen nemcsak azt kell nézni hány embert vontak be a
munkába, hanem fontos a munka színvonala is. Meg kell értenie mindenkinek,
hogy nagyon nehéz munkára bírni azokat, akik éveken keresztül nem dolgoztak.
Úgy gondolja, ezen a területen is értek el eredményeket. Újra megköszöni a
2009. évi munkát. Kéri, hogy 2010-ben – a tapasztalatokat ismerve, a hibákat
kijavítva – végezze mindenki továbbra is lelkiismeretesen, szorgalmasan a
feladatát. Ezután kéri, mivel két határozati javaslatról van szó, szavazzanak
elsőként a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásának beszámolójáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
13/KH/2010. (II.4.) számú határozat
Tárgy: Beszámoló Ózd város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervének végrehajtásáról
A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadja Ózd város Önkormányzata 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat
mellékletében foglalt tartalommal.
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13/KH/2010. (II.4.) számú határozat melléklete
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-.-.Benedek Mihály kéri, szavazzanak a 2010. évi közfoglalkoztatási terv
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
14/KH/2010. (II.4.) számú határozat
Tárgy: Ózd város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének
elfogadása
A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja Ózd város Önkormányzatának 2010. évi
Közfoglalkoztatási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közfoglalkoztatásban
résztvevő munkáltatókkal az erről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: aláírásért: Polgármester
végrehajtásért: Polgármester
Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: folyamatos
2. A Képviselő-testület megbízza a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetőjét,
hogy Ózd város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási tervét az
elfogadását követő 5 napon belül küldje meg
a) a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Területi Igazgatósága, valamint
b) az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége
részére.
Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 2010. február 9.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságát, a
Városüzemeltetési- és városfejlesztési Bizottságát és a Gazdaságfejlesztési
Bizottságát Ózd város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletében
foglaltak alapján a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv végrehajtása érdekében a
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dologi kiadások fedezetét biztosító pénzeszközök felosztásának
felhasználásának ütemezéséről szóló döntések meghozatalára.
Felelős:

Pénzügyi Bizottság elnöke
Városüzemeltetési- és városfejlesztési Bizottság elnöke
Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos
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15.) napirend
Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről
Varga Gábor elmondja, az Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Megköszöni az egyesület vezetőségének, az edzőknek és a
gyerekeknek is az áldozatos munkáját. Legjobb eredményeik az anyagban
olvashatóak. Megjegyzi, az egyesület tekintetében a többi egyesület részére is
példaértékű lehet az, amilyen anyagi támogatással is hozzájárulnak a szülők a
gyerekek versenyzéséhez, és a mindennapi edzéseikhez. Kívánja, hogy 2010ben is hasonló, vagy ettől jobb eredményeket tudjanak felmutatni a gyerekek.
Benedek Mihály kéri a testületet, vegyék tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a Fiedler Ottó Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

16.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Nagybalyi Géza előadja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Benedek Mihály kéri a testületet, vegyék tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

17.) napirend
Tájékoztató a 2009. december 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Fazekas Zoltán megjegyzi, az ülés vége felé a szokásos napirendi pontok
általában már kevesebb figyelmet kapnak, bár biztos benne, hogy valamennyi
képviselőtársa az őt érintő kérdéseket alaposan áttanulmányozta. Ennek során
észrevételezi, hogy 2010. január 16-án, a Városi Sportcsarnokban Diákolimpia
keretében nem játékos sportverseny kistérségi döntőt tartottak, hanem játékos
sorversenyt, ami szintén népszerű a gyermekek körében. Ráadásul a megyei
döntőbe nemcsak az Újváros Téri Általános Iskola csapata, hanem a Bolyki
Tamás Általános Iskola csapata is – sőt ők nyertek egy ponttal – továbbjutott.
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Megjegyzi, éppen ezekben az órákban zajlik a döntő. Örvendetesnek tartja, hogy
a sportcsarnok egyre több megyei rendezvények helyszínt tud biztosítani. A
továbbiakban szeretné a figyelmet ráirányítani az ózdi munkaügyi helyzetre.
Elmondja, minden hónapban az Ózdi Munkaügyi Központ tájékoztatót küld a
munkaügyi helyzettel kapcsolatban. Megállapítja, a mostani tájékoztató azonban
egyre riasztóbb számokat közöl a munkanélküliség alakulásáról. Kiemel két
fontos számadatot: A 2009. novemberi zárási adatban Ózd és Putnok térségében
8936 főt regisztráltak, ami a tavalyi év hasonló időszakához képest 1249 fővel
volt magasabb. Tudják, hogy válság van, de ez a szám az országos átlagtól is
sokkal magasabb arányban tükrözi az állásukat elvesztett emberek létszámát és
tükrözi azt a sajátos tényt, hogy Ózd város nincs felkészülve munkahelyek
fogadására, beruházásokra. Kiragadja, Ózd várost érintően csak a novemberi
hónapban 4368 fő volt az álláskereső munkanélküliek száma, és ebben nincs
benne a közfoglalkoztatotti létszám. Javasolja, ezen statisztikai adatokból akár a
Polgármesteri Hivatal közreműködésével a Munkaügyi Központ készítsen egy
nagyobb lélegzetvételű összefoglalót, ami nemcsak hónapról-hónapra mutatja be
az adatokat, hanem több év összefüggésében is, például az elmúlt négy évre
vonatkozóan. Úgy gondolja, lassan itt van a számvetés ideje, a ciklus vége, és jó
lenne tisztán látni nemcsak a munkanélküliség, hanem a foglalkoztatottsági
helyzet alakulását is, mert a számadatokból összevethetnék, hány aktív korú és
munkaképes van a városban.
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Benedek Mihály kéri a testületet, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az
említett pontosításokkal együtt vegyék tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
18.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fazekas Zoltán: mivel a költségvetés előkészítésének és rövidesen a
tárgyalásának időszakában vannak, valamint az előzetes anyag kiküldése is
folyamatban van, nagyon sok ember, szervezet és érdekcsoport kereste meg úgy
gondolja, más képviselőket is az elmúlt időszakban azzal, hogy az anyagi
források hiányára, támogatások, illetve az egyre nehezebb gazdasági helyzetre
hivatkozva szeretnék jogos érdekeiket érvényesíteni. Kötelessége ezért minden
képviselőnek felvállalni és képviselni ezt. A mai alkalommal is kaptak
kiosztásos anyagot, amelyben civilszervezetek, sportegyesületek jelzik
gondjaikat. Véleménye szerint még a tavalyi évtől is rosszabb a helyzet abban a
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tekintetben, hogy a korábbi években bevált gyakorlat, mely szerint az előző év
költségvetését részarányosan január-február hónapokban – a költségvetés
elfogadásáig – megkapták, jelenleg nem áll fenn. Az oktatási ágazatra
vonatkozóan pedig elmondja, hogy nagyon sok pedagógus, iskolai alkalmazott
sérelmezi azt a minimális értékű étkezési jegy elvonását, amely kiegészítette az
egyébként is igen szerény jövedelmeket. Az elvonás oka: a költségvetés nem
tudja támogatni. Megjegyzi, mindössze 1500 Ft/fős hidegétkezési, vagy 3000
Ft/fős melegétkezési utalványról van szó. Úgy gondolja, a pedagógusokat és az
ebben a szférában dolgozókat méltán nevezik a „nemzet napszámosai”-nak.
Véleménye szerint méltatlan lenne, mikor több százezer forintos cafetéria
rendszerről hallanak, hogy ne kapják meg az 1-2 ezer forintos utalványokat.
Bízik benne, hogy a költségvetés tárgyalásakor a felvetett probléma előtérbe fog
kerülni és meg fog oldódni.
Benedek Mihály köszöni az észrevételt, megjegyzi, hozzá is eljutottak a
közalkalmazotti érdekképviseletek azon megkeresései, amelyek az ottani
cafetériával – étkezési támogatással - foglalkoznak. Elmondja, folynak a
tárgyalások, ő személy szerint reméli, hogy a 2009. évi költségvetés
zárszámadásáról szóló rendeletben fognak tenni olyan javaslatot, amelyet ha a
testület többsége támogat, akkor megoldódhatnak a közalkalmazottak étkezési
utalvánnyal kapcsolatos problémái is. Kéri addig minden érdekképviselet
türelmét. Sajnos az államháztartási törvény nem ad arra lehetőséget arra, hogy a
költségvetés elfogadásáig erről intézkedjenek, de a költségvetésben már fognak
szerepelni olyan számadatok, amelyek segíteni fogják a megoldást. A képviselő
úr által elmondottakat szintén a 2010. évi költségvetési rendelet, illetve az
államháztartási törvény szabályozza. Az előző év tizenketted részű támogatása
csak intézményeknek adható a költségvetés elfogadásáig, sportegyesületeknek,
civilszervezeteknek nem. Kéri, hogy az általa elmondottakat, illetve a jegyző
által tett kiegészítéseket vegye tudomásul.
Dr. Almási Csaba tájékoztatást ad ezért, hogy a cafetéria rendszer 2010. január
1-től jelentős átalakuláson ment keresztül, amelynek lényege a következő: a
hidegétkezési utalvány, amely 2009. december 31-ig adómentes volt, 2010.
január 1-től a munkáltató vonatkozásában nagyon komoly adóterhet tesz az
önkormányzatok vállára. Ez 97,9%-os adóterhet jelent, ami 1500 Ft-ra levetítve
közel 1400 Ft. A melegétkezési utalvány esetében a munkáltatót nem terheli
adókötelezettség, „csak” a munkavállalónak kell 25% adót fizetni utána. Ennek
ismeretében – véleménye szerint - meggondolandó a hidegétkezési utalvány
juttatása.
Riz Gábor elmondja, Nagybalyi Géza képviselő társa már jelezte azt a tragikus
eseményt, mely szerint a városban múlt hét péntek este, szombaton és vasárnap
esett a hó. Ebből adódóan egy vicc jut az eszébe, mely szerint tél elején mindig
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bejelentik az illetékesek, hogy felkészültek a télre, majd amikor leesik a hó
közlik, váratlanul jött. Szombatról vasárnapra, illetve hétfő virradóra még
mindig vidáman lehetett a 20-30 cm-es hóban autózni, akinek kedve volt hozzá.
Ez a helyzet sajnos a mai napig fennáll, hiszen életveszélyes a körforgalmakat
megközelíteni, több koccanásos baleset is történt, mert nem volt még csak
érdesítő anyaggal sem felszórva, nemhogy eltúrva. Ha valaki az egy darab
forgalmi jelzőlámpával ellátott kereszteződésbe ért láthatta, hogy a maga „szűz”
mivoltában ott volt a hó a tegnapi napig. Úgy gondolja, az a cég, ami arra
szegődött, hogy az ilyen jellegű feladatot ellássa a városban, nem végezte el a
munkáját. Ma a mellékutak még mindig járhatatlanok, a lakosok által kitúrt
hókupacokat az autósok letaposták és volt olyan eset is, amikor a hókotró elment
az emelkedő feléig, majd a méteres hófalat otthagyva visszatolatott, mert nem
tudott tovább menni. A lakosok szedték ki annak az orvosnak az autóját is, aki
munkába indult volna, de végül kénytelen volt taxival továbbmenni. Megjegyzi,
a városban nemcsak közlekedni, hanem parkolni is szükséges. Véleménye
szerint a Parking Hungary Kft. szerződésben rögzített feladata lenne a parkolók
tisztítása, de ez nem történt meg. Nem lehetett leparkolni, mert egyszerűen nem
volt eltakarítva a hó. Volt ugyan néhány helyen takarítva, amivel kapcsolatban
kérdése, hogy miért azok a közhasznúak végezték a takarítást. Azok, akik
egyébként államilag támogatott foglalkoztatás keretén belül végzik a
tevékenységüket azoknak a helyszíneknek a figyelembe vételével, amelyeket a
vezetőik kijelölnek számukra. Másik észrevétele, hogy a Parking Hungary Kft.,
mely pénznyelő automataként is működik, annyit nem vett fáradságként, hogy
önmérsékletet tanúsítson bírságolás tekintetében. Példaként említi a budapesti
mintát, ahol figyelembe vették a hóhelyzetet és nem büntették meg az autósokat,
hiszen nem tudtak eleget tenni a szerződésben vállalt kötelezettségüknek. Volt
olyan önkormányzat is, amelyik szerződést bontott a parkoló céggel a feladat el
nem látása miatt.
Benedek Mihály egyetért a felvetett problémával, ezért a személyes
tapasztalatok, illetve a hozzá is beérkezett panaszok miatt kérte Kiss Sándor
alpolgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a parkolásai céggel. Kéri
alpolgármester urat, hogy adjon választ a feltett kérdésekre vonatkozóan.
Kiss Sándor előadja, december hónapban hasonló helyzet volt, mint most.
Akkor kérte a Közterület Felügyeletet és a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy
ellenőrizzék a parkolókat és készítsenek fényképeket azok állapotáról. Még
abban a hónapban levelet írtak a Parking Hungary Kft.-nek, amelyben
mellékelték a fényképeket és kérték, hogy feleljenek meg a szerződésben vállalt
kötelezettségüknek, illetve kilátásba helyezték a szerződés lehetőség szerinti
felbontását. A parkoló cég válaszlevelében közölte, hogy nekik az Ózdszolg
Nonprofit Kft-vel van szerződésük a parkolók takarítására vonatkozóan. Január
hónapban ismételten levelet küldtek a cégnek a további havazással, illetve
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kátyúzással és egyéb takarítással kapcsolatban. A levélben tájékoztatták a céget
arról is, hogy az önkormányzat nem az Ózdszolg Nonprofit Kft-vel kötött
szerződést, hanem a Parking Hungary Kft-vel. Az Ózdszolg és a Parking
Hungary Kft. között létrejött jogviszonyhoz pedig az önkormányzatnak nincs
semmi köze. Kérték, hogy minél előbb szüntessék meg a fennálló állapotokat,
valamint– amennyiben nem teljesítik a szerződésben foglaltakat – meg fogják
vizsgálni azt, hogy milyen lehetőség van a szerződés felbontására, vagy egyéb
szankciók alkalmazására.
Benedek Mihály megadja a szót Boda Istvánnak.
Boda István kéri a két téma felcserélésének lehetőségét.
Benedek Mihály engedélyezi.
Boda István elmondja, amikor a 2010. évi költségvetést kezdték el készíteni már
látszott, hogy jelentős működési hiány lesz, tehát még mindig faragni kellene a
költségekből, amely nem könnyű feladat. Az intézményrendszer olyan
megoldásokat próbált keresni, amely létszámkímélő, tehát olyan dolgokról
próbál lemondani, amellyel az elbocsátásokat el lehet kerülni. Ennek egyik része
volt, hogy az étkeztetési utalványokat felajánlotta. A polgármesteri hivatal
cafetéria rendszerével kapcsolatban pedig úgy gondolja, ha tudják biztosítani,
adják meg azonban tudni kell azt, hogy a tavalyi évhez képest csökkent ugyan a
polgármesteri hivatal cafetéria rendszere – megjegyzi, jegyző úrral már váltott
erről néhány szót - mégis jelentősebb csökkentésre volna szükség. Véleménye
szerint, ennek a törvényi alsó határ közelében kellene lennie, így hasonló
nagyságrendű pénzforrásokat lehetne megtakarítani, mint amit a másik területen
kivettek. Ez a költségvetés tárgyalásakor eldöntésre kerül. Tehetséggondozó
centrum témában előadja, a szakbizottságok az LHH pályázat kapcsán
részkérdésekben kevés információval rendelkeznek. Tisztában van vele, hogy a
pályázat már elment, és a funkcióbővítő városrehabilitáción belül már
ismertetve lett, azonban ezt a centrumot igazából szakmai bizottságok nem
vitatták. Nem tudják, lesznek-e tantermek. Felvetődik ezért, hogy akkor, amikor
mindenhol visszafognak szükség van-e egy újabb intézmény létrehozására,
amelynek költségvetési forrása a normatívában nem biztosított, és bevétel
kiesést okoz az Ózdinvest Kft.-nek, valamint többletkiadást a működésnek. Úgy
gondolja, kb. 16-20 millió forintos forrásra lenne szükség. Közli, ez az
államháztartási törvény szellemével nem igazán fut össze. A Közterület
Felügyelet szervezeti átalakítására és megerősítésére vonatkozó anyagot a
testület azért nem tárgyalta ma, mert az egész járási hivatal kiköltöztetését,
illetve teljes rendszerének kiépítését (ki hova megy, mennyibe kerül, milyen
működések lesznek) nem látják át és ennek összeállítására – véleménye szerint –
egy májusi időpont kevésnek bizonyul. Úgy gondolja, márciusra az anyag vissza
fog kerülni a testület elé, és akkor teljességgel bemutatható lesz. Ezért is
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furcsállja polgármester úrnak azt a személyes döntését, amely alapján az
Alsofokú Oktatási Intézmények kiköltöztetéséről intézkedett. Hangsúlyozza,
aminek ki kell menni, annak ki kell, de az anyagban utalt arra, hogy két-három
másik megoldást is figyelembe lehetne venni, mert nem látja célszerűnek a
Civilházba történő áthelyezést. Egyrészt azért, mert szakmailag az 50 m2 szűkíti
az amúgy is kevés irodai területet, hiszen nagyteremmel és díszteremmel
rendelkezik. Másrészt bevétel kiesést fog okozni akkor is, ha bérleti díjat fog
fizetni. Harmadszor a maradandó átalakítással a későbbi funkciókat zavarhatja,
hiszen el tudja képzelni, hogy egy gazdagabb világban egy kisebb létszámú és
szerkezetű házként tovább tudna működni. Véleménye szerint kár lenne olyan
átalakításokat végrehajtani, amit később vissza kellene bontani. Felhívná
továbbá a költségvetés vonzatára is a figyelmet, hiszen – polgármester úr már az
előbbiekben jelezte – a 2009. évi pénzmaradványt senki nem használhatja fel,
csak az 1/12-ed résznyi költségvetési keret áll rendelkezésre. A Képviselőtestület egyébként áprilisban fog dönteni erről, 2010-re pedig még nincsenek
meg a napi működési feladatok keretei. Azt kéri, hogy a centrumot, ha már
mindenképpen megpályázták, tekintsék át, mert ha abban tantermek is vannak,
nemcsak szakköri helyiségek. Ez azt eredményezheti, hogy nehéz sorsú
iskolákban még meglévő jó képességű gyerekek elvándorolnak és jövőre nem
egy, hanem esetleg két iskolát kell bezárni, illetve a szegregáció tovább fog
fokozódni. Ennek tudatában szerencsés lenne az egész működés bemutatása. Azt
kérné polgármester úrtól, hogy adja ki szakbizottságoknak az anyag
megtárgyalását, ahol az megvitatásra kerülne. Ha azonban jobb megoldásokat
nem találnak, hajtsák végre a tervet.
Benedek Mihály válaszában előadja, az LHH pályázat teljesen mást takar, mint
a tehetséggondozó centrum, amely a regionális operatív programon belül
benyújtott pályázat keretében kerül majd megvalósításra. Közli továbbá, ezt az
anyagot a pályázat beadása előtt a szakbizottságok, valamint a Képviselőtestület is 2009. június 25-én megtárgyalta. Az eredeti elképzelés szerint egy
kistérségi intézményi központ lett volna a Vasvár út 56-ban, de ez nem valósult
meg. Az oktatási ágazatból érkezett egy olyan megkeresés, mely szerint a
Vasvár Úti Általános Iskolában éveken át folytatott tehetséggondozó program a
túlterhelt iskolában már tovább nem folytatható. Időközben az épület elvesztette
több funkcióját, és mivel kistérségi intézményi központ működésére nincs
lehetőség, ezért az oktatási ágazat kezdeményezte hogy alakítsanak ki inkább
egy kistérségi tehetséggondozó központot ebben az épületben, mivel a Vasvár
Úti Általános Iskola tehetséggondozó tevékenysége egyre szűkösebben működik
az intézmény falai között. Ezt a bizottságok megtárgyalták, és a
Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési
Bizottság 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a testületnek. Úgy
gondolja, az anyagot a szakbizottságok kellő időben, kellő alapossággal
tárgyalták meg. Megjegyzi, az oktatási ágazat vezetőivel, illetve az osztály
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vezetőjével folytatott megbeszélésen több olyan vélemény hangzott el, - az
előterjesztés elkészítése előtt – hogy végre Ózdon lenne már egy
tehetséggondozó központ is, és nemcsak mindig a felzárkóztatással és hátrányos
helyzet leküzdésével foglalkoznának. Tehát az anyag ezért került bele az
operatív programba. Meggyőződése szerint akkor kellett volna a kifogásokat
elmondani. Kéri képviselő urat vegye tudomásul a tényeket. Az Alsófokú
Oktatási Intézmények Gondoksága ügyében pedig elmondja, hogy ez a pályázat
már a támogatási szerződés aláírása előtt áll, ezért az épület kiűrítése, mivel
annak a felújítása, átalakítása része a pályázatnak, az Ózdinvest Kft-vel közösen
folyik. Az előzményeket előadva közli, arról volt szó, hogy a pincében talán
elhelyezhető az intézmény, azonban úgy gondolja, hogy ez méltatlan lenne,
ezért kérte a Művelődési és Oktatási Osztály vezetőjét, valamint a gondnokság
vezetőjét kezdjenek el azon gondolkodni, hová lehetne a gondnokságot
kiköltöztetni. Mivel az Ózdinvest Kft. erre nem talált megoldást, úgy gondolta,
hogy mégis a szakmának kellene megmondani mi lenne a legmegfelelőbb. Ők
azt mondták, szeretnék, ha nem az eredeti elképzelés szerint – konkrétan a
tehetséggondozó centrum pincéjébe, ahol most a Közterület Felügyelet székel –
költöznének a felújítás után, hanem egy végleges megoldásban gondolkodnának.
Ekkor ő azt mondta, járják körbe a város tulajdonában lévő épületeket és
tegyenek javaslatot a legjobb megoldásra. Következő nap osztályvezető asszony
arról tájékoztatta, hogy végignézték a helyiségeket, és úgy gondolják, a Civil
Ház lenne megfelelő. Ennek tudatában másnap reggel Varga Gáborral, a Civil
Ház vezetőjével és osztályvezető asszonnyal találkozott, ahol megkérdezte,
látnak-e arra lehetőséget, hogy az AOIG oda kerüljön. Varga Gábor úr azt
mondta, hogy igen. Ezután kérte, hogy Pók Elemérnével együtt is nézzék meg a
területet és tegyenek javaslatot. Másnap újra találkozott velük, ahol elmondták,
hogy a Civil Ház emeleti részén az AOIG elhelyezhető, sőt végleges
megoldásnak is el tudják képzelni, ahol csak csekély átalakítás szükséges ahhoz,
hogy ne zavarja a civil szervezeteket. Ezután megkérdezte az intézményvezető
asszonyt - mivel a Civil Házat pályázat alapján meghatározott ideig üzemeltetni
szükséges, illetve működését az önkormányzat is támogatja -, ha ez a megoldás
valósul meg, tudják-e és képesek-e ugyanazt a bérleti díjat fizetni a Civil Ház
számára, mint amit egyébként a civil szervezetek fizetnek. Tájékoztatást kapott
arról, hogy erről is megszületett a megállapodás. Így mivel hárman is azt
mondták, végleges megoldásnak is jó, ezért döntött úgy, hogy az AOIG a Civil
Ház iroda sorára kerüljön, ahol a nyílászárók is ki vannak cserélve, illetve
lehetőség van az igazgatói megbeszélésekre és a parkolás is megoldott azon a
téren, ahol – reményei szerint – az LHH keretén belül felújításra is sor kerülhet
majd rövid időn belül. Kéri képviselő urat, hogy válaszát fogadja el.
Dr. Almási Csaba néhány szervezeti változásról szól, mely 2010. február 5-tól
lép életbe. A Vagyongazdálkodási és a Településfejlesztési és Stratégiai Osztály
dr. Babus Magdolna 2009. december 31-i nyugdíjba vonulása miatt
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összevonásra kerül, így egy vezetői poszt megüresedik, amely
költségmegtakarítást is fog jelenteni. Az új osztály neve Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály, vezetője pedig Kiss Lajos lesz. A módosítást
természetesen az ügyrend tartalmazni fogja. A másik változás az Igazgatási és
Okmányiroda Osztályon következik be, ahol az osztályvezetői feladatokat 2009.
április 15-től Oroszné Mák Erika látta el. Most megbízást kap az osztály
vezetésére a poszt végleges betöltéséig. További változás, hogy Vámos Istvánné
dr., aki jogtanácsosi feladatokat látott el, jelenleg nyugdíjazása miatt felmentési
idejét tölti, munkáját Énekesné dr. Kótka Andrea veszi át. Az új kolléganő
ügyvédi szakvizsgával rendelkezik és elsősorban gazdasági, munkaügyi témájú
feladatokat fog ellátni.
Benedek Mihály megköszöni jegyző úr tájékoztatását, majd az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Almási Csaba
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