Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros
Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István
képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Béri-Vitkó Ilona
Kovács György
Kiss Lajos
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
Berki Lajos
Fodor Gábor
Suszter Sándor
Kelemen Sándor
Kovács Gergely
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály mb. vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály
vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
ÓVCKÖ elnöke
Közterület Felügyelet vezetője
ÓHG Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózdi Víziközmű Társulat munkaszervezet vezetője
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál az ülést megnyitja, kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják
ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A
napirendi pontok közül a 2.), 3.), és 5.) napirendet zárt ülés keretében tárgyalják, ezért
javasolja, hogy a 4.) és 5.) napirendi pontot cseréljék meg. A kiküldött meghívóban 7.)
napirendi pontként szereplő „Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. szervezetének és
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására” c. előterjesztés hosszabb
előkészítést igényel, ezért javasolja levenni a napirendről. Kéri, szavazzanak a napirendi
pontok elfogadásáról, a módosításokkal együtt.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja
el:
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1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(...) számú
önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. számú önkormányzati rendelet
módosításról
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
2.) Javaslat a Parking Hungary Kft-vel kötött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos
döntés meghozatalára
Előterjesztő: Polgármester
3.) Javaslat az Ózdi Csőgyártó Kft. 2010. december 21-i taggyűlési napirendjeivel
kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Polgármester
4.) Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Kuratóriumának
további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:

Polgármester

5.)Javaslat a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyában
benyújtandó ÉMOP-2010-3.2.1/f pályázat előkészítés pénzügyi feltételeinek
biztosítására
Előterjesztő:

Polgármester

6.) Javaslat a KEOP-7.1.2.0-2007-0034. sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése
Ózd városban és Farkaslyuk községben” c. projekt közbeszerzési pályázatokkal
kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására
Előterjesztő:

Polgármester

1.) naprend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(...) számú önkormányzati
rendelet-tervezete a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységről szóló 1992. évi 16. számú önkormányzati rendelet módosításról
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a tervezet 3,5 %-os, infláció mértékének megfelelő díjemelést tartalmaz,
ezért egyhangúlag elfogadásra javasolják.
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Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelet tervezetről.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet:
Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2010. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
1992. évi 16. sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. sz.
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat
rendeli el:
1. §.
A Rendelet 8. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2011. január 01. napjától kezdődő, egy év időtartamra vonatkozó díjfizetési
időszakban az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
által alkalmazható legmagasabb díjtételek az alábbiak:
a.)

180, - Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,06 m3-es edényzet
332, - Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,11 m3-es edényzet
360, - Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,12 m3-es edényzet
720, Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,24 m3-es edényzet
2316, - Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,77 m3-es edényzet
3312, - Ft/szállítási alkalom/megkezdett 1,10 m3-es edényzet
A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A közszolgáltatás igénybevevője egyidejűleg több méretű edényzetet is
használhat. Kizárólag a 0,06 m3-es edényzetet csak az az egy vagy két fős
háztartás veheti igénybe, amelyik ilyen méretű edényzettel rendelkezik. A
háztartás létszámát az Országos Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer
nyilvántartása alapján kell megállapítani.

b.) Az utca vagy ingatlan gépjárművel való megközelíthetetlensége esetén a
közszolgáltató által közterületre kihelyezett nagykonténer igénybevétele esetén
alkalmazható díjtétel:
384, - Ft/fő/hó
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A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.
Az igénybevevők számát az Országos Személyadat és Lakcímnyilvántartó
rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani.
c.) Nem szabványos edényzet alkalmazása bejelentéshez kötött, az alkalmazható
díjtétel:
332, - Ft/szállítási alkalom/edényzet
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.
d.) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek,
gazdasági tevékenységet végzők, és vállalkozások által fizetendő díjtétel:
3008, - Ft/m3
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.
e.) A hulladék elhelyezésére, tárolására és átadására szolgáló edényzet térfogatát
meghaladó hulladék gyűjtésére és átadására kizárólag a közszolgáltatást végző
által erre a célra rendszeresített és árusított, ÓHG Kft. felirattal ellátott
gyűjtőzsákok szolgálnak, amelyeket a közszolgáltató az arra igényt tartók
részére az alábbi díjtétel előzetes megfizetése mellett biztosít:
384, - Ft/100 l űrtartalmú műanyag zsák.
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.
f.) Az Ózd városi szilárdhulladék-lerakó telepen alkalmazható törmelék lerakási
díjtétel:
2.000,- Ft/m3
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.”
2. §
Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba
Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
A 2.), 3.), 4.) napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra, melyről
külön jegyzőkönyv készül.
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5.) napirend
Javaslat a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyában
benyújtandó ÉMOP-2010-3.2.1/f pályázat előkészítés pénzügyi feltételeinek biztosítására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
251/KH/2010.(XII.21.) számú határozat
Tárgy: A helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyában
benyújtandó ÉMOP-2010-3.2.1/f pályázat előkészítés pénzügyi feltételeinek
biztosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata az ÉMOP-2010-3.2.1/f pályázati kiírásra benyújtandó
pályázat megvalósíthatósági tanulmánya, környezetvédelmi hatásvizsgálata és
létesítési engedélyezési terveinek elkészítése költségeinek fedezetét – legfeljebb
14 MFt összeget - az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja, melyből
a pályázat várhatóan maximum 8 MFt-ot megtérít.
1. pont vonatkozásában:
Felelős:
költségvetés előkészítéséért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2011. évi költségvetés előterjesztése

6.) napirend
Javaslat a KEOP-7.1.2.0-2007-0034. sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd
városban és Farkaslyuk községben” c. projekt közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos
önkormányzati álláspont kialakítására
Vitális István ismerteti, a projekt kapcsán 2011. január 4-ig Záró Projekt Előrehaladási
Jelentést kell adnia az önkormányzatnak, amennyiben ezt a határidőt elmulasztaná, 160
millió Ft veszteség érné az önkormányzatot. Ezt elkerülendő az ajánlattételi felhívásokat
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság jelen formájában fogadta el, de kezdeményezte a
Polgármester úr, mint előterjesztő felé, hogy döntsenek arról, hogy a jövőben a feltételek
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enyhítése, a pályázati kör kiszélesítése céljából, egy sikeres második forduló esetén
átdolgozásra kerüljenek az ajánlattételi felhívások.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
252/KH/2010. (XII. 21.) sz. határozat
Tárgy: A KEOP-7.1.2.0-2007-0034. sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd
Városban és Farkaslyuk községben” c. projekt közbeszerzési pályázataival
kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KEOP-7.1.2.0.-2007-0034. sz. pályázat
pozitív támogatási döntését követően a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési dokumentációk átdolgozását kívánja végrehajtani a piaci verseny
kiszélesítése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt
döntésről tájékoztassa a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetőit.
Felelős: Polgármester
Határidő: A döntést követően azonnal
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek!
Fürjes Pál megköszöni a Képviselő-testület tagjainak, minden bizottsági tagnak, az
önkormányzat osztályainak a munkáját. A választások óta eltelt 2,5 hónap a Kormány
törvényhozási tempójának megfelelően igen zsúfolt időszak volt, reméli, hogy jövő
évben céljaik elérése érdekében nyugodtabban fognak dolgozni, és sikeres évet fognak
zárni. December 23-ára az Olvasó Tánctermébe meghív minden önkormányzati
képviselőt, a Hivatal dolgozóit és minden jelenlévőt az ünnepélyes karácsonyi és újévi
köszöntő ünnepségre. Mivel több hozzászólás, észrevétel nincs, megköszöni a munkát, az
ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

