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Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 30-án
a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor,
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy
Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári
István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Varga Gábor, Vitális István képviselők
Távol voltak:
Tóth Melinda, Zsolnai Piroska képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Babus Magdolna
Berziné Szarka Ilona
Kovács-Hagyó Zoltán
Tóth-Holló Veronika
Dr. Sztronga Eszter
Kovács György
Kiss Lajos
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
Berki Lajos
Lipárdiné Ország Erzsébet
Veres Zoltán
Tengely András
Dr. Szemere Endre
Dr. Kormos Imre
Ihász Zoltán
Bokor Sándor
Szabó Gáborné
Lázár Lajos
Zsigmond Annamária
Varga Gyula

PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
osztályvezető helyettese
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
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
Ózdi Körkép szerkesztője
Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottság elnöke
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. területi
igazgatója
foglalkoztatási tanácsadó
könyvvizsgáló
Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Ózdi TÁVHŐ Kft. gazdasági vezetője
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

2

Pappné Szalka Magdolna
Suszter Sándor
Bojtos Zoltán
Tiba Ilona
Borbély Judit

Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Ózd Városi Sportegyesület elnöke
jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes.
Bejelenti, ülésről történő távolmaradását előre jelezte - egyéb elfoglaltsága miatt
- Tóth Melinda és Zsolnai Piroska képviselő. A kiküldött meghívóban szereplő
napirendi ponthoz kiegészítést nem kíván tenni.
Erdősi János javasolja 7/A.) napirendi pontként felvenni a „Javaslat az Ózd,
Brassói út 1. szám alatti ingatlan hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatára” című
előterjesztést.
Fazekas Zoltán a Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirendi pont
keretében tájékoztatást kíván adni a Közrendvédelmi Bizottság közrend- és
vagyonvédelmi feladatokra előirányzott keretösszegének felosztásáról. Kérdezi
továbbá ügyrendben, hogy a Polgármesteri Hivatal képviseletében – mivel látja,
hogy a jegyző nincs jelen – ki és milyen jogszerűségi alapon látja el a
helyettesítést és a törvényességi felügyeletet, mert az ülés levezetése során a
jegyzőnek vagy megbízott helyettesének olyan hatáskörrel kell rendelkeznie,
amely a jegyzőről szóló általános pályázati feltételeknek megfelel. Azért
kérdezi, hogy abszolút törvényességi felügyelet mellett zajlik-e a testületi ülés.
Mihály Tibor a Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok keretében kíván
hozzászólni.
Benedek Mihály kéri szavazzanak, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy Mihály Tibor
érdeklődő állampolgár hozzászóljon a testületi ülésen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 16 nem, 1 tartózkodás mellett nem
járul hozzá, hogy Mihály Tibor a Közérdekű kérdések, bejelentések,
javaslatok napirend keretében hozzászóljon.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak Erdősi János Gazdaságfejlesztési Bizottság
elnöke által javasolt előterjesztés napirendre vételének elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslattal egyetért.
Benedek Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy Fazekas Zoltán a Közérdekű
kérdések, bejelentések, javaslatok napirend keretében fog tájékoztatást adni.
Kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirendi pont elfogadásáról.
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Szavazás
Benedek Mihály kéri Nyerges Tibort, hogy szavazzon. Az ügyrendi kérdésre
akkor fog válaszolni, ha a napirendi pontot elfogadták.
Nyerges Tibor kijelenti, nem fog szavazni. Véleménye szerint a szavazás
sorrendje nem helyes.
Benedek Mihály Fazekas Zoltán ügyrendi kérdésére az alábbi választ adja. A
bíróság jogerős ítéletében dr. Csiszár Miklós jegyző urat visszahelyezte állásába.
A jegyző úr fizetett szabadságát tölti, ezért a helyettesítési szabályok szerint első
helyen a jegyzőt távollétében Kovács-Hagyó Zoltán a Pénzügyi Osztály vezetője
helyettesíti, a Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály vezetője látja el a
törvényességi felügyeletet, jegyzői utasításnak megfelelően. Kérdezi, elfogadjae a választ?
Fazekas Zoltán válasza, hogy igen.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirend
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:
Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzatának …/2009.(…) sz. rendelet-tervezete a
vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004.(IV.15.) sz. rendelet
módosításáról
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2.) Tájékoztató az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységének átvilágításáról
Javaslat az átvilágítási dokumentumban tett megállapításokra vonatkozó
intézkedések elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
3/a.) Beszámoló a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2008. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Borsod Volán Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója
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3/b.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási
Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
Előterjesztő: Polgármester
4.) Javaslat Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Polgármester
5.) Javaslat pályázat benyújtására közfoglalkoztatás-szervező alkalmazása
érdekében
Előterjesztő: Polgármester
6.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
7.) Javaslat az Iparvasút út térségében lévő egyes önkormányzati területekre
benyújtott vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő: Polgármester
7/A.) Javaslat az Ózd, Brassói út 1. szám alatti ingatlan hasznosítási
lehetőségeinek vizsgálatára
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
8.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
9.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
10.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

5

11.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
12.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyezetője
13.) Javaslat az Ózd, Bánszállás telep 9. sz. alatti életveszélyes épület
helyzetének rendezésére
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke
14.) Javaslat a Bulcsú út térségében lévő, 8089 és 8100 hrsz-ú ingatlanok
telekhatár-rendezése kapcsán önkormányzati terület forgalomképessé
tételére és értékesítésére
Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
15.) Javaslat a 2009. évi városi imázs keret felosztására
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
16.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár állományának
pályázatos támogatással történő gyarapítására
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
17.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Önkormányzati Társulás 2008. II. félévi működéséről

Hulladékkezelési

Előterjesztő: Polgármester
18.) Tájékoztató az Almási Balogh Pál Kórház tevékenységének kiszervezésével
kapcsolatos Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
Előterjesztő: Polgármester
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19.) Tájékoztató az Ózdi Röplabda Sportegyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
20.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
21.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő: Polgármester
22.) Tájékoztató a 2009. február 26. óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről
Összeállította: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály
23.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
-.-.Benedek Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy 2009. március 6-án egy
levelet kapott, amelyben arra kérte az írója , hogy a testület tagjaival ismertesse
meg tartalmát. Kéri, az abban foglaltakat mindenki tanulmányozza és
lehetőségeihez mérten a leírt javaslatokat támogassa saját területén.
1.) napirend
Ózd Város Önkormányzatának …/2009.(…) sz. rendelet-tervezete a vásárok és
piacok rendjéről szóló 17/2004.(IV.15.) sz. rendelet módosításáról
Szalári István elmondja, a rendelet módosítása díjtétel-emelést, változtatást nem
eszközöl, csupán kiigazítást hajt végre. A piaccsarnokon belüli - 1996-ban
hozzáépített - üzletek területhasználati engedélyét pontosítja. Az engedély díját
egy tulajdonos nem volt hajlandó kifizetni, ezért módosítják a rendeletet. A
Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési
és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, elfogadását támogatja.
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja
Ózd Város Önkormányzatának
6/2009.(IV.1.) számú rendeletét
a vásárok és piacok rendjéről szóló
17/2004.(IV.15.) sz. rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény
1.§ (3) bekezdése, valamint a vásárok és piacok rendjéről szóló többször
módosított 35/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján Ózd
Város Önkormányzatának a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.)
sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §.
Jelen rendelet 2009. április 1-én lép hatályba.
6/2009.(IV.1.) sz. rendelet melléklete
17/2004.(IV.15.) sz. rendelet 2. sz. melléklet
A piaci, vásári helypénzek, bérleti díjak mértéke
(a díjak az ÁFA-t is magukban foglalják)
I. Élelmiszerpiacon alkalmazandó helypénzek
a) Nemzetőr úti élelmiszerpiac
1. piaccsarnokon belül
asztal Ft/nap
2. piaccsarnokon kívül
betonasztal (2 m2 ), faasztal (1,2 m2) Ft/nap 350,vasasztal (3 m2) Ft/nap
földön árusítás Ft/m2/nap
büfékocsi Ft/nap
büfékocsi + szgk. Ft/nap

500,-

500,140,1.430,1.760,-
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3. állatok darabonkénti helypénze Ft/db/nap
liba, kacsa, pulyka, tyúk, szárnyasvad
előnevelt liba, csirke, kacsa, nyúl, galamb
naposcsibe, liba, kacsa, kisnyúl

20,10,10,-

Az I/a) 3. díjtétel alá eső áruknak gépjárművekről, pótkocsikról, stb. történő
árusítása esetén az üres járművekre megállapított díjtételt is fizetni kell.
II. Járműről történő árusításnál alkalmazandó helypénzek
Nemzetőr úti
személygépkocsi
személygépkocsi utánfutóval
tehergépjármű 1 t-ig
tehergépjármű 3 t-ig
tehergépjármű 3 t felett
tehergépjármű pótkocsival
pótkocsi
büfékocsi
büfékocsi + szgk.

770,1.100,1.980,2.420,4.400,7.150,2.970,1.430,1.760,-

III. Ha a jármű üres állapotban foglalja el a területet (Ft/nap)
személygépkocsi
személygépkocsi utánfutóval
tehergépjármű
tehergépjármű pótkocsival
autóbusz

500,770,660,1.650,550,-

E díjtétel az összes piacon és vásáron alkalmazandó.
IV. Használtcikk piac és kirakodóvásár
vasasztal Ft/m2/nap
földön történő árusítás Ft/m2/nap
sátorban, állványon történő árusítás Ft/m2/nap
személygépkocsiról történő árusítás Ft/nap
tehergépjármű 3 t-ig Ft/nap
tehergépjármű 3 t felett Ft/nap
büfékocsi Ft/nap
büfékocsi + szgk. Ft/nap
személygépkocsi + utánfutóról történő árusítás Ft/nap

200,200,170,660,1.100,1.650,1.430,1.760,990,-
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V. Helyhasználati bérleti díjak
1. Állandó jellegű árusító asztal biztosítása
(napi helypénz megfizetése mellett) Ft/hó/asztal
2. Állandó terület biztosítása
(napi helypénz megfizetése mellett) Ft/m2/hó

1.650,240,-

VI. Szolgáltatási díjak
A piacokon helyhasználati szerződéssel és üzlettel rendelkezők kötelesek
működési költség hozzájárulást fizetni.
Működési költség hozzájárulás
- élelmiszerpiacon m2/hó
- kirakodóvásáron, használtcikk piacon m2/hó

280,220,-

Azon üzlettulajdonosok, akiknek a piaccsarnokon belül lévő üzletük
építménybővítménnyel rendelkezik, a működési hozzájárulás és a
helyhasználati díj megfizetése mellett kötelesek napi helypénz fizetésére,
amelynek összege a 2. sz. melléklet I. a) pontjának 2. alpontjában rögzített
„földön árusítás” Ft/m2/nap díjtétel kétszeresének felel meg.
-.-.Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 2.)-7.) napirendi pontok előterjesztője
2.) napirend
Tájékoztató az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységének átvilágításáról
Javaslat az átvilágítási dokumentumban tett megállapításokra vonatkozó
intézkedések elfogadására
Kovács Béla elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes ülésén az
előterjesztést megtárgyalta. Hosszas vita után a határozati javaslat d.) pontjában
megegyezés született, amely szerint az előírt társasági forma kialakítása idejére
vissza kell térni a tanulmányban szereplő intézkedésekkel nem érintett
javaslatokra és azok végrehajtására. A bizottságok a határozati javaslat
elfogadását támogatják.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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12/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Tájékoztató az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységének átvilágításáról
Az átvilágítási dokumentumban tett megállapításokra vonatkozó
intézkedések elfogadása
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Kht.
tevékenységének átvilágításáról szóló tájékoztatót megismerte és az abban
foglaltakat tudomásul vette.
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Kht.
működéséről és gazdálkodásáról szóló átvilágítási tanulmányban tett
javaslatok megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket hozza:
a) Az ÓZDSZOLG Kht. belső szabályzataira vonatkozó hiányosságok
megszüntetése érdekében a társaság vizsgálja felül és aktualizálja
meglévő szabályzatait, valamint pótolja a hiányzó szabályzatokat.
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2009. április 30.
b) Az ÓZDSZOLG Kht. mind a főállású, mind a közfoglalkoztatott
munkaerő-állomány
motiváltságának
és
a
munkavégzés
hatékonyságának fokozására dolgozza ki a társaság belső motivációs
rendszerét.
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2009. június 30.
c) A tulajdonosi tisztánlátás érdekében az ÓZDSZOLG Kht. dolgozza ki a
városüzemeltetési és a zöldfelület-gazdálkodási tevékenységek
tervezéséhez, méréséhez alkalmas önköltség-számítási (elő- és
utókalkulációs) rendszert.
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2009. június 30.
d) Az ÓZDSZOLG Kht. törvény által előírt társasági formájának
átalakításával egyidőben vissza kell térni az átvilágítási tanulmányban
szereplő – az eddigi intézkedésekkel nem érintett - javaslatokra,
valamint a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából a
tulajdonosi kontroll eszközrendszerének meghatározására.
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Felelős: PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2009. június 30.
3/a.) napirend
Beszámoló a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2008. évi ellátásáról
Kovács Béla elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes ülésén az
előterjesztést megtárgyalta. Megállapították, hogy a beszámoló tartalmazza
nemcsak a pénzügyi adatokat, hanem a vállalat műszaki helyzetét is, illetve a
jövőben várható változásokat. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az
önkormányzattól kapott támogatásra a Zrt-nek szüksége van, így elfogadását
mindhárom bizottság egyhangúlag javasolja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
13/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi
közösségi közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2008.
évi ellátásáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2008. évi ellátásáról
szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának 2009. évi igénylése
céljából kinyilatkozza, hogy
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1. Ózd város helyi közlekedésének működtetéséhez - folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz - 2008. évben 17.000
ezer Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatással járult hozzá.
2. A helyi autóbusz-közlekedést 2009. január 1.-től 2009. december 31.-éig
folyamatosan fenntartja.
Felkéri a Polgármester Urat a normatív támogatás igénylésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően
3/b.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási Rt.
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Kovács György tájékoztatja a testület tagjait, hogy a határozati javaslat
mellékletébe található menetrend módosításhoz javasolják beépíteni az „1”,
„1/A”, „2/B”, „7”, „22”, „26” autóbusz járatokat 2009. április 15-től.
Kovács Béla elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, elfogadását támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
14/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási
Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
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Az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt.
(jelenleg BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város
közigazgatási területére vonatkozóan 2004. december 22-én kötött
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A Képviselő-testület – a jelen határozat mellékletét képező – menetrendi
javaslatot 2009. április 15-i hatállyal elfogadja, és a 2004. évi XXXIII. törvény
9. § (5) bekezdése figyelembevételével hozzájárul a közszolgáltatási szerződés –
annak melléklete – módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
A szerződéskötés előkészítéséért:
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2009. április 15.
14/KH/2009. (III.30.) számú határozat melléklete
Menetrend módosítás
az Ózd városban közlekedő helyi autóbusz járatok vonatkozásában
2009. április 15-től
„1” Vasútállomás – Kórház:
Naponta:
Kórház – Vasútállomás viszonylatban 5.20 helyett 5.25 órakor közlekedik.
„1/A” Autóbuszállomás – Kórház:
Naponta:
Aut.áll. – Kórház viszonylatban 5.15 helyett 5.20 órakor közlekedik.
„2/B” Vasútállomás – Bibó út:
Naponta:
Vasútállomás – Bibó út viszonylatban 5.30 helyett 5.35 órakor közlekedik.
„7” Autóbuszállomás – Szenna:
Munkanapokon:
Aut.áll. – Szenna viszonylatban 12.50 helyett 13.00 órakor
Szenna – Aut.áll. viszonylatban 13.10 helyett 13.15 órakor,
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munkaszüneti napokon:
Aut.áll. – Szenna viszonylatban 8.30 helyett 8.50 órakor
Szenna – Aut.áll. viszonylatban 8.55 helyett 9.15 órakor közlekedik.
„22” Autóbuszállomás – Március 15. út – Ruhagyár:
Naponta:
Aut.áll. – Március 15. út – Ruhagyár viszonylatban 20.26 helyett 20.35 órakor
közlekedik.
„26” Autóbuszállomás – Somsály:
Iskolai előadási napokon:
Somsály – Aut.áll. viszonylatban a 7.15 órakor induló járatok egyike Nyárjasalja úti
betérővel közlekedik.*
Megjegyzés:
*
A Nyárjasalja úti betérővel közlekedő járat menetideje 4 perccel növekszik, futásteljesítménye 900 m-rel több.
Az érkezési idő az autóbuszállomásra 7.34 helyett 7.38 óra.

4.) napirend
Javaslat Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára
Szalári István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
15/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálata
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület kinyilatkozza azon szándékát, hogy Ózd Város
Településrendezési Tervét a hatályos jogszabályok alapján teljeskörűen felül
kívánja vizsgálni.
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A teljeskörű felülvizsgálat során kezelni kell a jelen határozat mellékletében
megfogalmazott konkrét módosítási igényeket is.
A felülvizsgálathoz szükséges tervezési munkálatokat és véleményezési eljárást
meg kell kezdeni.
Felelős: Polgármester
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
15/KH/2009. (III.30.) számú határozat melléklete
Javaslatok
Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatához
1. Virág úton, a volt Idősek Otthonánál (2879/3 hrsz.) a terület-felhasználás
felülvizsgálata,
2. Kistó térségében a 4635/156 hrsz-ú (Álmos vezér út 1/A. sz. melletti) terület
övezeti besorolás felülvizsgálata,
3. Béke telepi „kispiac” (Árpád vezér út) övezeti besorolásának felülvizsgálata,
4. Vas köz, Autóbuszállomás mögötti részen a terület-felhasználás
felülvizsgálata,
5. Jászi Oszkár úton, Gyöngy Üzletház, PLUSZ Áruház környékén övezeti
besorolás felülvizsgálata,
6. Ózd-Szentsimon elkerülő út TRT szerinti nyomvonalának felülvizsgálata,
7. Ózd-Szentsimon, Liget út térségében belterületi határ módosítása az új út
kialakítása kapcsán,
8. Gömöri út végén terület-felhasználás felülvizsgálata
9. Iparvasút út végén terület-felhasználás felülvizsgálata,
10. Malom út – Nemzetőr út térségében (AGRIA MOBIL) terület-felhasználás
felülvizsgálata,
11. Bolyki Tamás u. 13. sz. alatti, 8403 hrsz-ú ingatlan térségében területfelhasználás felülvizsgálata,
12. Uraj út 14395 és 14396 hrsz-ú ingatlanok térségében terület-felhasználás
felülvizsgálata,
13. Bolyok, MÉH telep környezetében lévő ipari övezeti besorolás
felülvizsgálata,
14. Halász út térségében a lakóterület terület-felhasználás felülvizsgálata,
15. Bánszállás, közintézmények terület-felhasználásának felülvizsgálata,
16. A volt ÁMK (Brassói út 1.) terület-felhasználásának felülvizsgálata,
17. A köztemetők területbővítési lehetőségének, esetleg új temetők kijelölésének
vizsgálata,
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18. Antiszegregációs Programban a 16 szegregátum területére javasolt
szabályozási előírások vizsgálata, szükség szerinti beépítése a TRT-be,
19. Műemléki területek („Mj” és „Mk”) jelölésének felülvizsgálata, javítása.
5.) napirend
Javaslat pályázat
érdekében

benyújtására

közfoglalkoztatás-szervező

alkalmazása

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy újabb fejezetéhez ért az „Út a
munkához” című program. A javaslat azért készült, mert a közfoglalkoztatás
keretében lehetőség van Ózdon 14 fő foglalkoztatás-szervező alkalmazására. Az
ezzel összefüggő pályázatot az önkormányzat be kívánja nyújtani. Elmondja
továbbá, hogy a beérkező javaslatok elbírálására létre kívánnak hozni egy
bizottságot, melyben a foglalkoztatásszervezők dolgoznak. A közfoglalkoztatásszervezők kiválasztására a pályázat elnyerése után fog sor kerülni. A programba
be kívánják vonni az ÓZDSZOLG Kht-t, a Kisebbségi Önkormányzatot, a
Polgármesteri Hivatal munkatársait. Kéri a határozati javaslat támogatását annak
érdekében, hogy a pályázatot minél hamarabb be tudják nyújtani.
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen szavazattal a
pályázat benyújtását támogatja. Felhívják a figyelmet a közfoglalkoztatásszervezők kiválasztására, mert a személyek szakmai és személyiségbeli
hozzáértése a munkához nélkülözhetetlen lesz.
Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
16/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás-szervező alkalmazása érdekében
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
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1. Ózd Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazása
érdekében pályázatot nyújt be a „Közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatása” című pályázati kiírásra. A Képviselő-testület
felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét, hogy a pályázati kiírásban szereplő
határidőig a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatot aláírja, és a pályázatot
benyújtsa.
2. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében a közhasznú foglalkoztatás
végrehajtására jóváhagyott előirányzat terhére 1,5 MFt-ot biztosít a
pályázatban szereplő egyéb foglalkoztatási költségek fedezetére.
Felelős:

Benedek Mihály polgármester
Bokor Sándor foglalkoztatási tanácsadó
a közfoglalkoztatás-szervezőket foglalkoztató munkáltatók
Határidő: Pályázat benyújtása: 2009. április 15.
Pályázat végrehajtása: 2010. március 31.
6.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
17/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja Ózd Város Önkormányzata 2009. évi
közbeszerzési tervét, amely jelen határozat mellékletét jelenti.
2.) Felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottság Elnökét arra, hogy az év közbeni
változásokat a terven átvezesse és a folyamatos aktualizálásról
gondoskodjon.
Felelős: Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Határidő: folyamatos
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17/KH/2009.(III.30.) számú határozat melléklete

Ózd Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya

Tervezett
eljárás

Tervezett
indítási időpont

Megjegyzés

Hirdetmény közzétételével
induló egyszerű eljárás

I. negyedév

A közbeszerzési eljárás befejeződött.

Közvetlen ajánlatkéréssel induló
egyszerű eljárás

I. negyedév

A közbeszerzési eljárás folyamatban.

Közvetlen ajánlatkéréssel induló
egyszerű eljárás

I. negyedév

A közbeszerzési eljárás folyamatban.

Nemzeti értékhatárokat elérő új
egyszerű eljárás

II. negyedév

I. Árubeszerzés
Iskolatej beszerzése 2009.
II. Építési beruházás
Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola épülete mellett
parkoló építése
Piac út – Sárli telep összekötő út és
körforgalmi csomópont építésénél
szennyvíz-vezeték építése
Piac út – Sárli telep összekötő út és
körforgalmi csomópont építése
III. Szolgáltatás-megrendelés
ÉMOP-2007-3.1.1/A integrált szociális
Közvetlen ajánlatkéréssel induló
városrehabilitáció akcióterületi terv
egyszerű eljárás
készítése
ÉMOP-2007-3.1.2/A integrált funkcióbővítő
Közvetlen ajánlatkéréssel induló
városrehabilitáció akcióterületi terv
egyszerű eljárás
készítése
Közösségi értékhatárokat elérő
KEOP kiviteli tervek készítése
eljárás

I. negyedév

A közbeszerzési eljárás befejeződött.

I. negyedév

A közbeszerzési eljárás befejeződött.

II. negyedév
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7.) napirend
Javaslat az Iparvasút út térségében lévő egyes önkormányzati területekre
benyújtott vételi kérelem elbírálására
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, két módosítást javasolnak a határozati javaslatban. A határozati
javaslat 1/a.) pontjának harmadik francia bekezdésében szereplő 7254 hrsz-ú
ingatlan eladási árát javasolják 250.000,- Ft-tal megemelni, ezáltal az
értékesítési ár is változik bruttó 13.250.000,- Ft-ra. A módosítás indoka, hogy
az ingatlannál az értékbecslés alacsonyabb árat állapított meg, mint amennyibe a
telek megvásárlása és a bontási költségek az önkormányzatnak kerültek, tehát
nem engedhető meg, hogy veszteség keletkezzen. Az 1/c.) pontnál pedig
javasolják, hogy a magántulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére, a
bontásokra és a területek összevonására az önkormányzat a szerződés aláírásától
számított 3 éves határidőt szabjon meg. Amennyiben 3 éven belül nem hajtja
végre, akkor lépjen életbe az önkormányzat visszavásárlási joga. Ezekkel a
módosításokkal együtt a három bizottság 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodással
javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását.
Riz Gábor elmondja, az előterjesztésben egy ingatlanegység, egy terület
kisajátítása, illetve értékesítése folyik. Véleménye ezzel kapcsolatban, hogy a
város egyik legértékesebb részén elhelyezkedő ingatlanegyüttesről van szó.
Hangsúlyozza, nem biztos, hogy most kellene értékesíteni azért, mert akkor kell
eladni, amikor drága valami, venni meg akkor, amikor olcsó. Jelenleg nyomott
áron lehet ingatlanhoz jutni, így nem biztos, hogy a városnak most kellene
megszabadulnia a területtől. Lehet, hogy jobb áron, jobb időben, jobb feltételek
mellett lehetne a későbbiekben értékesíteni. Ugyanígy nem tartja szerencsésnek
az anyagban szereplő belső aránytalanságot, amikor is nagyjából két azonos
területegység esetében az egyik egység 56.200 E Ft becsülendő értékről szól, a
másik pedig 13 M Ft-ról. Úgy érzékeli, az értékesítésből megint nem jól jön ki
az önkormányzat, ezért nem tartja szerencsésnek jelen pillanatban az
értékesítést.
Vitális István folytatni kívánja azt, amit Riz Gábor elkezdett, illetve kiegészíteni
egy pár mondattal. Elmondja, a hármas bizottsági ülésen ez a napirendi pont
levételre került és most, a testületi ülést megelőzően - rendkívüli ülés keretében
- tárgyalták újra. Az a tény, hogy levételre került a hármas bizottsági ülésen az
előterjesztés, abban a tudatában erősítette meg, hogy nem kellőképpen
előkészített az anyag, nem volt határozott álláspontjuk. Riz Gábor említette az
alacsony árakat. Megerősíti, kb. 6000 Ft/m2 árról beszélnek, amely jóval
alacsonyabb, mint a Sárli telepen, ahol eddig ennél jóval magasabb áron
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értékesítettek területeket. Képviselő-csoportjuk álláspontja szerint ez a terület az
egyébként is szűkös tartalékaik és fedezeteik körét kellene erősítse. Szerinte a 13
M Ft-os bevétel a költségvetésben a 600.000 E Ft-os hiányt érdemben nem
tudná befolyásolni, viszont egy esetleges hitelfelvétel esetén fedezetet
nyújthatna és mindeközben a terület értékesebbé válhatna. Bizottsági ülésen
indítványt tettek, amelyet megismétel: az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a
jövendőbeli befektető cég egységesíti a területet. Álláspontjuk szerint ha az
önkormányzat úgy érzi, hogy a lakosok esetlegesen visszaélnének az
önkormányzat vásárlási szándékával és ezért felvernék az árat, akkor bízzanak
meg egy céget, akinek feladatként adják ki, hogy egységesítse a területet. A
jövendőbeli remélt haszon - amiért egyébként a befektető is meg szándékozik
venni a területet - ne a befektetőnél, hanem pár év múlva az önkormányzatnál
jelentkezzen és a költségvetést segítse. Úgy gondolja, ez egy olyan előterjesztés,
amely példája lehet annak, hogy fektessenek be, ami majd később fedezetet fog
nyújtani ahhoz, hogy törlesszék a kötvényfelvétel terheit. Mindezek miatt nem
fogják támogatni az előterjesztés elfogadását.
Benedek Mihály Vitális István felvetését érdekesnek tartja. Elmondja az 56 M
Ft-ot illetően, amennyiben a területeket összevetik, akkor kb. ugyanolyan
négyzetméter árat határoz meg, mint amit most értékesíteni akarnak. A
képviselő úr felvetését érdekesnek tartja és megfontolásra ajánlja, hogy egy
társaságot bízzanak meg az említett javaslatban foglaltakkal. Kéri, hogy a
napirendet tovább ne tárgyalják, hanem Vitális István a Településfejlesztési és
Stratégiai Osztályhoz juttassa el javaslatát, így akkor egy hónap áll
rendelkezésre arra, hogy az új javaslatot kidolgozzák és a bizottságok ismételten
megtárgyalják. Ígéri, kollégái rendelkezésre állnak és segítik képviselő úr
ötletének kidolgozását és bizottság elé terjesztését.
Vitális István úgy gondolja, hogy attól hivatalosabb felkérés, mint amit az
ülésen tett és jegyzőkönyvben rögzítenek nem szükséges, nem igényel további
írásos javaslatot. Kéri, ne várják tőle, hogy a munkát is elvégezze. Szerinte a
Településfejlesztési és Stratégiai Osztálynak - miután a polgármester úr is
támogatta a javaslatot – kell elkészítenie az anyagot. Ne tőle várják, hogy a
határozati javaslatot elkészítse.
Benedek Mihály hangsúlyozza, nem a határozati javaslatot kell elkészíteni,
hanem segítséget nyújtani, hogy úgy készüljön el az anyag, mint ahogy a
képviselő úr elképzelte.
Kiss Sándor kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendről történő levételéről.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztés
napirendről történő levételével egyetért.
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-.-.Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály
polgármesternek.
7/A.) napirend
Javaslat az Ózd, Brassói út 1. szám alatti ingatlan hasznosítási lehetőségeinek
vizsgálatára
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Ismerteti, felkértek négy ingatlanszakértő céget, hogy adjanak
ajánlatot az ingatlan bontására, további hasznosítására és jelenlegi állapotának
felmérésére. Négy ajánlat érkezett, abból kettő teljesen egyforma volt, egy
részleges ajánlatot tartalmazott és egy kb. tízszeres árat, mint az első kettő. A
mai ülésen a három bizottság tagjai megkérdezték a jelenlévő Ózdinvest Kft.
ügyvezetőjét, hogy ugyanazért az összegért, ami a költségvetésben erre a célra
rendelkezésre áll – bruttó 500.000 Ft – vállalná-e a lebonyolítást. A Kft.
ügyvezetőjének nyilatkozata alapján a munkát határidőre, a rendelkezésre álló
összegért el tudják végezni. Ezért azt javasolják a bizottságok a testületnek,
hogy kerüljön be a határozatba, hogy az Ózdinvest Kft-t javasolja megbízni a
testület a költségvetésben rendelkezésre álló bruttó 500.000,- Ft-ért és a
pályázatot tekintse érvénytelennek. Ezt a változatot a három bizottság
egyhangúlag támogatta.
Benedek Mihály elmondja, a megbízás az ingatlan állapotfelmérésére és a
hasznosítási lehetőségek kidolgozására szól. Kéri, a módosítással együtt
szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
18/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Az Ózd, Brassói út 1. szám alatti ingatlan hasznosítási lehetőségeinek
vizsgálata
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztésben megjelölt ajánlatokat nem fogadja el, és
az Önkormányzat beruházásainak lebonyolítását végző ÓZDINVEST Kft-t
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bízza meg bruttó 500.000,- Ft díjazás ellenében a Brassói u. 1. sz. alatti ingatlan
állapotfelmérésére és hasznosítási lehetőségeinek szakértői vizsgálatára.
Felkéri a Polgármestert a megkötendő megbízási szerződés aláírására.
Felelős: a szerződés előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály
a szerződés aláírásáért: Polgármester
Határidő: a szerződéskötésre: 2009. április 10.
8.) napirend
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Kovács Béla
üzemeltetési
elfogadására
több dicsérő
támogatják.

elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az üzleti terv
tett javaslatot megtárgyalta. A céget illetően a bizottsági ülésen
szó is elhangzott, amelyek alapján az előterjesztés elfogadását

Benedek Mihály megköszöni az igazgató úr és rajta keresztül a Kft-nél dolgozó
kollégáinak a változások nem kevés mivoltja mellett végzett munkáját és
kívánja, hogy a továbbiakban is ilyen dicséreteket kapjanak bizottsági ülésen.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
19/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Az ÓZDINVEST KFT 2009. évi üzleti tervének elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az ÓZDINVEST Kft. 2009. évi üzleti tervét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST KFT Ügyvezetője
értelemszerűen
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9.) napirend
Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását javasolja azzal a megjegyzéssel, hogy a következő
költségvetési rendelet-módosítás alkalmával vissza kell térni a Kht-val
kapcsolatos kérdésekre, mert a Kht-nak 4-5 M Ft-os finanszírozási problémája
keletkezik a jelenlegi állapot szerint.
Varga Gábor ismerteti, az Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. Mint ahogy Kovács Béla is
utalt rá, felvetődött a kérdés, hogy vissza kell térni a II. félévben a Kht.
tevékenységének áttekintésére, mert a közüzemi és terembérleti díjak
rendezésénél valószínűleg a Kht. részére pótlólagosan egyéb összegre lesz
szükség.
Fazekas Zoltán képviselő-csoportja véleményét is tolmácsolja. Mindig
fontosnak tartotta a sportot, azt, hogy színvonalas és eredményes élsport legyen
a városban, valamint képviselő-csoportja is úgy gondolja, hogy a városi lét
egyik feltétele kell legyen a sport területe is. Most viszont a Kht-t mint az
önkormányzat 100 %-os tulajdonú vállalkozását vizsgálják, amely
sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével lett megbízva. Észrevétele
inkább formai, összevetve az ÓZDINVEST Kft. üzleti tervével jelen
előterjesztést, amely informatív és részletgazdag. A SPORTCENTRUM Kht-t
illetően nem mondható el, hogy informatív, mert nem derül ki belőle az
elvégzendő tevékenység mértéke, a hozzárendelt létszámok, beosztások és
besorolások. Ezért is tűnik számukra soknak a személyi jellegű és bérköltségek
mértéke, amely több, mint 70 M Ft, az összkiadásokhoz viszonyított aránya
pedig 57 %. További gond, hogy a vállalkozási tevékenység kiadása meghaladja
annak bevételét. Kérdés, hogy akkor miért kell ezt folytatni? Számára talán a
legfájóbb, hogy több, mint 124 M Ft-ból gazdálkodik a cég ez évben és
mindössze 400 E Ft jut felújításra, karbantartásra. Ezzel kapcsolatban felvetődik
a kérdés, hogy valóban ilyen jó állapotban vannak a létesítmények? Elismerve a
munkát, a fenti információk hiánya miatt az előterjesztést jelenlegi formájában
támogatni nem tudják. Még egy kérdést tolmácsol az előterjesztő felé, hogy mi a
helyzet a stadionba ígért salakmotor sportág ózdi meghonosításával, mert eddig
csak átalakítás látszik, konkrét tevékenység nem.
Vitális István két gondolatot kíván elmondani, hogy a sport nehéz helyzetben
van és a sportpénzek szétosztása bizottsági hatáskörben történik. A sport nehéz
helyzete a Kht-nál is látszik, elvontak 9 M Ft támogatást a cégtől, amelynek
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következménye, hogy a karbantartási, felújítási költségek szinte minimálisak,
amely miatt az állagmegóvás is veszélybe kerülhet. A bizottsági ülésére elment,
ahol egy órás vitát folytattak a Sportcentrum Kht. jövőjéről. Ott jelezte, hogy
annak idején amikor létrehozták a Sportcentrum Kht-t, az anyagi lehetőségei
sokkal jobbak voltak, mint most és elismerően szóltak az általuk végzett
tevékenységről. A Sportcentrum Kht. jövőjét illetően el kell gondolkodni - mint
az összes többi önkormányzati cég esetében is -, mert a jelenlegi pénzügyi
kondíciók, illetve a sportegyesületek helyzete megkívánja, hogy felülvizsgálják
a Kht. gazdálkodását, pénzügyi lehetőségeit. Személyes javaslata és
megfontolásra ajánlja, hogy nézzenek utána nem lenne-e célszerű pl. a Strandot
a Kht. tevékenységébe áttenni, mert egy nonprofit tevékenységről beszélnek. Az
Uszoda és a Stadion üzemeltetése mellett megfontolandó a kezelésbe adása. Az
Uszoda üzemeltetésére 33 M Ft-os önkormányzati támogatást biztosít az
önkormányzat. A VÍZMŰ Kft. jelezte és úgy gondolja, jelezni is fogja, hogy ez
az összeg nem elég a működtetéshez. Ez ügyben informálódni próbált és úgy
gondolja, hogy a VÍZMŰ Kft-től – amely egy nyereségorientált cég - nem
várható el, hogy ugyanazzal a szemléletmóddal kezelje az Uszodát, mint egy
olyan Kht., amelyiknek profilja a sport. Javasolja kikérni az ügyvezető
véleményét. Kéri, fontolják meg az általa elmondottakat annak érdekében, hogy
a cég működése megfelelő legyen és a helyzete a válság miatt ne váljon
rosszabbá.
Benedek Mihály tájékoztatja Vitális Istvánt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő társaságok vezetőivel éppen a jelen gazdasági helyzet miatt
több alkalommal beszéltek és a felvetett problémával is foglalkoztak, csak nem
érett még meg arra a kérdés, hogy ezt a testület elé terjesszék. Elmondja, az
Uszoda üzemeltetéséből nem keletkezik annyi bevétel, mint amennyibe a
fenntartása kerül. A bérköltségek csökkentésének kérdésével is foglalkoztak az
ügyvezetővel és a gazdasági vezetővel és azt gondolják, hogy éppen a
közfoglalkoztatás lehet az, ami a sportlétesítmények felújításában,
karbantartásában, az emberi erőforrások megfelelő szintű biztosításában
csökkentheti az arra fordított személyi költségeket.
Veres Zoltán a salakmotor pályával kapcsolatban feltett kérdésre válasza, hogy a
pályát bérbe adta a város egy cégnek. Az előkészületek rendben lezajlottak, a
pálya készen van, salakmotorozásra alkalmas, de valószínűleg a gazdasági élet
játszik most abban szerepet, hogy megrekedtek a verseny megrendezésével
kapcsolatos dolgok. Az egyeztetések folynak, az I. osztályú rallyversenyt biztos
meg fogják rendezni.
Benedek Mihály tájékoztatja a megjelenteket, hogy a napokban is lesz egy
rallyverseny, Dr. Ádám Antalék szervezésében, amely már hagyomány Ózdon.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
20/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2009. évi üzleti tervének

elfogadása

Ózd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2009. évi üzleti tervét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
értelemszerűen
10.) napirend

Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének
elfogadására
Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a határozati javaslatban szereplő „B” változat elfogadását 14 igen
szavazattal, 2 nem szavazat mellett javasolja.
Vitális István ismerteti, a bizottsági ülésen igen hosszas, részletes vitát folytattak
a TÁVHŐ Kft. kapcsán. Nem szándékozik minden részletébe belemenni, de úgy
hiszi, olyan jelentőségűek a TÁVHŐ-vel kapcsolatos események, hogy az
ülésen is szót kell ejteni róla. Jelenleg a városban a jegyző kérdés mellett talán a
TÁVHŐ számla az egyik legnagyobb téma, ezért nem kerülhetik el, hogy
beszéljenek a díjemelésről. Igen szomorú az a tény, hogy a cég több százmilliós
veszteséget termel és mégis 10-20 %-kal emelkedik a távhő díja. Teljes joggal
vetődik fel, hogy ez hogyan lehetséges, főleg annak tükrében, hogy a lakosság
azokat a híreket hallja, hogy más városokban pl. nem emelik, hanem csökkentik
a távhő díját. Számos kérdésben a mai napig nincs egyértelmű és világos
álláspont. Ilyen pl. az Ózdi Erőmű Kft., amellyel kapcsolatban jó lenne olyan
világos anyagot kapni, amely tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot, hogy
az Erőművel való szerződéskötés előnyös vagy előnytelen lett-e. A szituáció az,
hogy télen nyereséges a TÁVHŐ Kft., mert nem kell beindítani a gázkonténer
kazánokat, de nyáron veszteséges, mert a saját gázmotorjainak termeléséből
nem származik bevétel. Kéri, adjanak ezzel kapcsolatosan egy kimutatást,
számítást, hogy mielőtt nem volt az Erőművel szerződésük, ezek a bevételek
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hogyan alakultak. Lehet, hogy azzal a ténnyel fognak szembesülni, hogy a dolog
pozitív, csak ez legyen írásban lefektetve, mert ez a kérdés a közvélemény és az
ő fejében sem tisztázott. Úgy gondolja, azt a tényt viszont nem lehet cáfolni,
hogy 50-60 E Ft-ot fizetnek egy 3 szobás lakásban távhődíjként. Ilyen számlák
mellett a lakosságban joggal vetődik fel, hogy hogyan juthattak idáig. Pláne úgy,
hogy annak idején a szerződés megkötésekor elhangzott, hogy ez esetleg a távhő
díjának csökkentéséhez vezethet. Ha egy infláció szerinti emelést hajtana végre
a TÁVHŐ Kft., az még talán fogadható lenne. Kérdése az EMFESZ Kft-vel
kapcsolatosan, hogy a gázt forint, dollár vagy milyen alapon vásárolják a cégtől?
Azt el tudja fogadni, hogy a gáz ára emelkedik, de az árfolyamváltozásból eredő
110 M Ft-os - egy hónap alatt keletkezett - veszteséggel nem tud megbarátkozni.
Nem tudja milyen szempont szerint választották ki a EMFESZ-t győztesnek és
hogy az áron kívül volt-e bármilyen rendező elv. Nem tudja azt sem, hogy a
következő szerződés megkötésekor számolnak-e - mint rizikófaktorral - az
árfolyam-változással és igyekeznek-e ezt érvényesíteni a belső tendereztetés
során.
Fazekas Zoltán elmondja, a gazdasági válság nemcsak az ózdi családokat és
cégeket éri el, hanem az előterjesztésekből is látható, hogy az önkormányzati
vállalkozásokat is. Az még a kisebbik baj lenne, ha pl. a salakmotor verseny
megrendezését érintené vagy annak elmaradását, de a távhőszolgáltatás sok
családot érint. Nagy bajban vannak a fogyasztók és a cég, amely visszavezethető
a gáz árának folyamatos emelkedésére. Véleménye, erről nem a cég vagy a
városvezetés tehet, hanem a kormányzati felelősség kérdése vethető fel. Az
önkormányzat felelőssége azonban felvethető a 2005-ben kötött Sinergy
szerződést érintően. Reméli, csak ő olvasta rosszul és nem igaz, hogy az Ózdi
Erőmű Kft. kazincbarcikai bejegyzésű cég. Hangsúlyozza, a fogyasztókat sújtja
továbbá a forint gyengülése is. A gáz beszállításra egy budapesti céggel, az
EMFESZ Kft-vel - dollár alapú elszámolással - kötött szerződést a TÁVHŐ Kft.
Kérdés, mikor és ki hatalmazta fel a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
TÁVHŐ Kft-t a szerződés megkötésére? Nem lett volna szükséges ehhez a
testület döntése vagy hozzájárulása? Ezt a Felügyelő Bizottság elnökétől is
kérdezi, mert úgy gondolja, az FB-nek legalább tájékoztatnia kellett volna a
tulajdonost a döntéséről. Kérdése továbbá, ha már megkötötték a szerződést,
miért nem kötöttek rá árfolyambiztosítást, amiből a veszteség csökkenthető lett
volna? Hangsúlyozza, Képviselő-csoportjuk nem szavazza meg az előterjesztés
elfogadását a fenti indokok alapján. Sok, esetleg elviselhetetlen terhet jelent a
távhődíj kifizetése a lakosoknak, ez szintén látszik a kintlévőségek
emelkedéséből. Egy kétszobás lakás fűtése átlagosan jelenleg is több, mint 32
ezer forint és az emelés mértékét tartalmazó változatok közül a bizottság újabb
10 %-os emelést támogat. A díjemelés mértéke a december 20-i emeléssel
együtt már legalább 30 %. Nem látható az anyagban olyan fejlesztés a cégen
belül, amely megtakarítást ígérne akár a cég, akár a fogyasztók számára.
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Felhívja a figyelmet, volt olyan időszak, amikor a TÁVHŐ Kft. osztalékot is
fizetett és a távhőszolgáltatás költségének csökkentéséhez beruházásokat hajtott
végre.
Kovács Béla elmondja, mintegy 5 hónappal ezelőtt, amikor először behozta az
áremelési javaslatát a TÁVHŐ Kft., akkor már nyilvánvaló volt, hogy az
EMFESZ Kft-nél dollár árfolyamú elszámolás van. Néhányan kifogásolták miért
180 Ft/dollár-al számoltak, miért nem 200-al. Ugyanezzel a vehemenciával
támadták a 14 %-os távhődíj-emelést is. Jelzi, 5000 távfűtött lakásból nem az
áremelés mértékét nem fizetik kb. 1000-en, hanem egyáltalán nem fizetnek. Ha
ezt egy gázfűtéses lakásban teszi meg a tulajdonos, akkor 2 hét múlva a TIGÁZ
elzárja a csapot. Úgy gondolja, ebben van állampolgári közrejátszás is. Elhiszi,
hogy nem terhelhető a lakosság a végtelenségig, de ha nem egy önkormányzati
vállalat szolgáltatná a hőt, akkor az mit tenne hasonló esetben? Nem hiszi, hogy
ennyire türelmes lenne. A kintlévőségek október 1-je után kezdtek emelkedni
úgy, hogy 48 M Ft kintlévőség volt a TÁVHŐ Kft-nél tapasztalható december
hónapban. Hozzáteszi, 1996. óta van 190 M Ft-os kintlévősége a cégnek, ami
befagyott és azóta sem tudnak végrehajtani, mert törvényi előírás szerint,
hogyha valaki havonta 1000,- forintot hajlandó fizetni törleszteni a tartozásából,
akkor már nem lehet végrehajtást eszközölni. A megkeresett cégek közül az
EMFESZ Kft. volt az, aki 10 %-kal olcsóbban szolgáltatta a gázt, mint a többi.
Az EMFESZ Kft-val kötött szerződés a cég döntése volt a Felügyelő Bizottság
tudtával. Véleménye szerint szerencse, hogy a TÁVHŐ Kft. az EMFESZ Kftvel működik együtt. Úgy gondolja, ha egy kisebb tőkeerejű céggel kötnek
szerződést, akkor már elkezdődött volna a TÁVHŐ Kft. felszámolási eljárása.
Azt sem gondolta volna senki, hogy 250,- forint lesz a dollár. Azzal egyetért,
hogy a Sinergy Kft-vel kapcsolatos felvetések elég régiek. Közli,
Kazincbarcikán a hőt a Sinergy Kft. termeli és szolgáltatja teljes egészében. Az
is egyértelmű, hogy télen - az időjárás függvényében - a gázmotorok mellett, ha
nem működnek a gázkazánok, akkor hidegebb van. Ezt levetítve megállapítható,
hogyha nem rendelkezik a Sinergy Kft a két gázmotorral, akkor gond van.
Hozzáteszi, az előterjesztés tartalmaz olyan táblázatot, amelyből pontosan
nyomonkövethető és kiszámolható, hogy mikor, mi, mennyibe kerül.
Fazekas Zoltán reagál a kérdésre. A biztosítást az előre nem látható események
bekövetkeztére „találták” fel. Ez esetben látnok senki nem volt, de azért szoktak
biztosítást kötni, hogyha baj éri az embert legyen kárpótlás.
Vitális István szerint a tájékoztatás teljes mértékben elvárható a lakosság
részéről. Úgy gondolja, a TÁVHŐ Kft. azon kívül, hogy díjat emel, esetleg más
üzleti tevékenységet is folytathatna azzal a szakember gárdával és
gépesítettséggel, amivel rendelkezik. El lehetne azon gondolkodni, hogyan
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lehetne piacot szerezni, a bevételeit emelni. Ennek ő semmi nyomát nem látta az
üzleti tervben. Kérdése, felmérte valaki a kockázatot? Veszélyesnek ítéli azt is,
hogy a Kft. az amortizációt majdnem teljes egészében működésre fordítja. Úgy
gondolja, ezt meg kell állítani, mert 1-2 évig még működhet így a dolog, de
hosszú távon komoly problémákat jelenthet.
Benedek Mihály Vitális Istvánnak és Fazekas Zoltánnak elmondja, az előző
általuk ismertetett problémákról az előző ülésen döntés született. Meg fogják
vizsgálni a cég működését, a könyvvizsgálónak is adtak feladatot. Úgy gondolja,
várják meg a vizsgálat eredményét és utána lehet részleteiben szólni a cég
működését illetően.
Lázár Lajos reagál a feltett kérdésekre. Az Ózdi Erőmű Kft-vel kapcsolatos
kérdések már több alkalommal felmerültek. Valóban igaz, hogy a Kft.
telephelye Kazincbarcikán van és ott is van bejegyezve. Ettől függetlenül a
kapcsolattartásuk nagyon jó, tehát különösebb problémát nem lát ebben. Más
kérdés, hogy adózás szempontjából valószínűleg jobb lenne, ha Ózdon lenne a
székhelye. A számításra vonatkozó kérést teljesíteni fogja, a számításokat
tartalmazó táblázatot eljuttatják a képviselőknek. Elmondja továbbá, hogy a
nyári időszakban magasabb díjat kell fizetnie a TÁVHŐ Kft-nek, ami a téli
időszakban megtérül. Úgy gondolja, az áremelés inflációhoz viszonyított
mértékét már el kellene felejteni, mert az áraikat nem az infláció határozza meg,
hanem a beszerzés költsége, elsősorban a földgáz költsége. Jelen pillanatban az
összes költségük mintegy 85 %-a földgázköltség. A fennmaradó 15 %-ot bérre
és egyéb üzemfenntartásra fordítják. A földgáz beszerzésére tér vissza: az Első
Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft, a MOL után az
egyik legtöbb gázt forgalmazó cég, a magyarországi földgázfelhasználás kb. 3035 %-át biztosítja. A TÁVHŐ Kft. mintegy 9 millió m3 gázt használ fel évente,
a Sinergy Kft szintén, tehát 18 millió m3-re lehet ajánlatot kérni. Ezen
túlmenően arról is tárgyaltak a Sinergy Kft-vel, hogy egy portfóliót alakítanak
ki. Hozzáteszi, a kazincbarcikai fűtőművet is ők üzemeltetik, a Tiszaújvárosit is
és van még két fűtőerőművök, többek között Budapesten. A Sinergy Kft. nem
egy kis cég és az ajánlatkérés azért is kedvezőbb ilyen szempontból, mert ha az
ő felhasználásukat is beleveszik ebbe a körbe, akkor az 50-60 millió m3 gázt
jelent. A különböző cégektől kért ajánlat mindig függ a lekötött mennyiségtől.
Az előző években is azt tették, hogy különböző cégektől kértek ajánlatot és ezek
alapján döntöttek a Felügyelő Bizottsággal közösen. Elnézést kér, hogy nem
terjesztették testület elé a döntést, de szerinte nincs is rá szükség, mert ezt a
Felügyelő Bizottságra és a menedzsmentre kell bízni, mivel nem akarnak
rosszat. Az ár illetve a dollár viszonyával kapcsolatban tavaly még a szakértők
sem gondolták volna, hogy így alakul az árfolyam. A garancia kérdését ezért az
előző szerződésbe nem is építettek be, a mostaniba viszont igen. A mostani árak
alapján kértek olyan garanciát a dollár árfolyam függvényébe, hogyha az még
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tovább változna, akkor a közüzemi ár lesz a maximum, amit kiszámláznak.
Amennyiben visszamennének az OERG Kft-hez, akkor az a közületi gázárat
számlázná folyamatosan. A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban elmondja
Vitális Istvánnak, hogy van egy olyan feladatuk, mely szerint a szekunder oldali
vezetékek és radiátorok problémáit egy bizonyos mértékben átvállalta a
TÁVHŐ Kft. Ez azt jelenti, hogyha kilyukad egy lakásban a radiátor, akkor
kétszer behegesztik, harmadik alkalommal már nem. A beruházásaikat ebben az
évben vissza kell fogni, valószínűleg 30-40 M Ft-ot költenek rá és olyan
beruházásokat tudnak végrehajtani, ami a szolgáltatás biztonságához
mindenképpen szükséges. A tavalyi évben 110 M Ft értékű beruházást hajtottak
végre.
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a „B” változat elfogadásával együtt a
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett a „B”
változatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
21/KH/2009.(III.30.) számú Határozat
Tárgy: Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének
elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Az Ózdi Távhő Kft. 2009. évi üzleti tervét a 2009. évi eredményterv
„B” változata szerint - 1.780.970,- E Ft tervezett összes bevétellel, és –
133.430,- E Ft tervezett üzemi eredménnyel - jóváhagyja. Felhívja az Ózdi
Távhő Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések végrehajtásának
megtételére.
Felelős:
Határidő:

az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
folyamatos, illetve értelemszerűen

2. A társaság 2009. évre jóváhagyott Üzleti Tervét befolyásoló körülmény
jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.
Felelős:
Határidő:

az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
értelemszerűen
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11.) napirend
Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Benedek Mihály köszönti Varga Gyulát az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetőjét.
Kovács Béla: a Pénzügyi, a Gazdaságfejlesztési, valamint a Városfejlesztési és
–üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az ülésen ügyvezető úr
hosszasan elemezte a helyzetet és végül a bizottságok az A.) változat mellett
tették le voksukat.
Szalári István elmondja, a Vízmű Kft. 2009. évi üzleti tervét a Felügyelő
Bizottság is megtárgyalta és a jelen előterjesztés A.) változatának elfogadását
egyhangúlag támogatja.
Vitális István kiemelne egy dolgot, mégpedig a strand kérdését. A támogatási
igényük az Önkormányzat felé 37,5 M Ft volt és 33 M Ft-ot szavazott meg neki
a Képviselő-testület. Az anyagból kitűnik, hogy egy hónappal rövidebb lesz a
nyitva tartás, ugyanakkor az is látszik az előterjesztésből, hogy esetlegesen
3 C°-al csökkentenék a nagymedence hőmérsékletét. Úgy véli, hogy ezáltal a víz
élvezhetetlenné válik szabadidős tevékenységre. Álláspontja szerint, ha ez
megtörténik, akkor le fog csökkeni a forgalom is, mivel mindenki csak egyszer
megy ki, többet nem. Ezúton kérné a cég ügyvezetőjét, hogy az egy hónapos
bezáráson túl további szankciót – főleg a víz hőfokának lecsökkentését – ne
tegyen.
Riz Gábor úgy véli, ez az évszázad a víz évszázada lesz és nagyon fontos,
milyen minőségű vizet isznak Ózd város polgárai, azon túl, hogy a legdrágább
vizet isszák. Ennek több oka is van. Információi szerint, az ózdi emberekkel
fizettetik meg azt, hogy a Mátra északi oldalára felnyomják a vizet, amelyet
szintén hasonló rendszerből kap meg a város, mint az ott lakók. Korábban már
bizottsági ülésen Erdősi úrnak tett egy javaslatot, miszerint érdemes lenne
megvizsgálni Ózdnak egy Sajó parti kút lehetőségét, amivel kiváltható lenne az
ÉRV szolgáltatása a város felé. Akkor a javaslatára a válasz az volt, hogy van
már egy ilyen tanulmány, amely kimutatta, hogy elszennyeződtek a vízparti
kutak és csak jelentős ráfordítással lehetne rendbe tenni. Akkor kérte, hogy ezt
az anyagot kapják meg. Ezt a kérést szeretné most megerősíteni, szeretnék látni
a tanulmányt és a saját szakértőikkel is átnézetni, mennyibe és milyen ráfordítást
jelentene, hogy Ózd város polgárai olcsóbb vizet igyanak.
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat A.) változatának
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 17 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
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22/KH/2009. (III.30.) számú határozat
Tárgy: Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi üzleti tervét 945.950 E Ft tervezett
összes bevétellel, és - 14.150 E Ft tervezett üzemi eredménnyel jóváhagyja.
Felelős: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen
12.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására
Benedek Mihály köszönti dr. Szemere Endrét az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét
és dr. Kormos Imrét a Felügyelő Bizottság elnökét.
Kovács Béla a Pénzügyi, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a
Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és hosszas vita után
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Riz Gábor ügyrendi kérdésben szeretne szólni, miszerint az előző napirendnél
elhangzott egy kérés, amire nem kapott választ.
Benedek Mihály hallotta és teljesíteni is fogják a kérést.
Mivel a jelenlegi napirendhez nincs több hozzászólás, kéri a határozati javaslat
elfogadásáról a szavazást.
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
23/KH/2009. (III.30.) számú határozat
Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Társaság 2009. évi üzleti tervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: az üzleti terv végrehajtásáért: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen
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ÓZDSZOLG Kht. 2009.évi üzleti terve

23/KH/2009.(III.30.) sz. határozat melléklete
e Ft-ban

Feladat megnevezése

3.Városüzem.üzem
utak.járdák karbant.
autóbuszmegáll.karb.
játszóterek karbantart.
belvízrend.feladatok
forgalomtech.feladatok
hidak,korlátok karbant.
nyilv.WC-k üzmelt.
utak tisztítása (téli)
utak tisztítása (nyári)
gyepmesteri szolg.
települési vízell.
közter.rágcs.ment.
önk.telkek,területek rend.
ill.hull.felszámolása
müködési célfeladatok
Közmunkaprogram
4.Zöldfel.gazd.részl.
zöldfelület gazd.
Erdőgazdálkodás
5.Bérbeadás
közterület haszn.
Haszonbérlet
bérlemény hasznosítás
6.Egyéb
egyéb váll.tevékenység
Összesen

önkományzati támogatás

közhasznú fogl.

müködési

önk-i

106 734
15 000
1 300
3 000
6 234
6 000
1 200
4 500
26 500
7 000
15 000
10 000
1 000

fejlesztési

8 450 2 743

8 450 2 743

állami

4 560

4 560

Bevételek
közcélú fogl.
önk-i
állami
bér+jár. dologi

13 573 14 580
353 3 000

közmunka
önk-i

állami

258 505 9 322 68 304
6 714

1 410
2 908

230
3 850

26 858
55 394

2 864
2 953

800
100

54 555
56 233

2 292
793

2 100
4 500

43 644
15 107

saját
árbevétel

2 800
1 000

1 500
300

10 000
55 000
45 000
10 000
9 700

0

0

11 024
11 024

0

0

9 700
0

0

171 434

0

11 046
7 374
3 672
441

6 710
4 960
1 750
5 000

0

0

441
0

5 000
0

8 450 2 743

15 584

25 060 26 290

9 322 68 304
210 385
0
0
1 300
140 443
1 000
69 942
300
8 393
0
0 114 000
7 000
1 000
8 393
106 000
0
0
0 25 000
25 000
477 283 9 322 68 304 143 100

Bevétel
összesen

489 571
26 067
1 300
31 498
68 386
6 000
1 200
4 500
101 972
66 586
15 000
10 000
1 000
48 036
20 400
10 000
77 626
295 465
209 801
85 664
137 534
7 000
1 000
129 534
25 000
25 000
947 570

Kiadás
összesen

511 071
29 067
2 000
31 498
70 386
7 000
2 000
6 000
110 972
68 586
15 500
10 500
1 500
48 036
20 400
10 000
77 626
303 465
217 201
86 264
137 534
3 200
600
133 734
23 500
23 500
975 570
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A 143.100 e Ft saját árbevétel tartalmaz 4.100 e Ft fejlesztési célra kapott elhatárolt támogatást,mely rendkívüli bevételként kerül elszámolásra.
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13.) napirend
Javaslat az Ózd, Bánszállás telep 9. sz. alatti életveszélyes épület helyzetének
rendezésére
Kovács Béla: az előterjesztést a Pénzügyi, a Gazdaságfejlesztési, valamint a
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság megtárgyalta. Javasolják az 1.) pont
kiegészítését azzal, hogy a Képviselő-testület 2,4 M Ft-ot állapít meg felújításra
és az őrzés-védelemre, valamint a 3.) pontban javasolja belefogalmazni, hogy a
bontásról és a költségeiről később dönt a Képviselő-testület. További
módosításként javasolja a határozati javaslat 4.) pontjának törlését. Ezekkel a
módosításokkal a bizottságok egyhangúlag javasolják a határozati javaslat
elfogadását a testületnek.
Erdősi János pontosításként elmondja, az 1.) pontba javasolt mondat így
hangzana: „A Képviselő-testület a felújítás és őrzés-védelem együttes költségét
2,4 M Ft-ban határozza meg.” A 3.) pont pedig az alábbi mondattal egészül ki:
„A Képviselő-testület a bontásról és annak finanszírozásáról az épület kiürítését
követően dönt.”
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az
elhangzott módosítással kapcsolatban.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
24/KH/2009. (III.30.) sz. határozat
Tárgy: Az Ózd, Bánszállás telep 9. sz. alatti életveszélyes épület helyzetének
rendezése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.

Ózd Város Önkormányzata az Ózd, Bánszállás telep 14/1, 15/5, 18/5 és
38/4 számú önkormányzati bérlakásokat az ózdi belterület 10016/1 hrsz-ú,
Bánszállás telep 9. sz. alatti romos épületben lakó tulajdonosok
lakáshelyzetének megoldására a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.
(II .27.) számú rendeletében a Közfoglalkoztatási Terv dologi költségeinek
fedezetére biztosított keretösszeg terhére felújítja.
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A felújítási munkák ideje alatt helyi megbízottak bevonásával kell
biztosítani a felújítandó ingatlanok őrzés-védelmét.
A Képviselő-testület a felújítás és őrzés-védelem együttes költségét 2,4 M
Ft-ban határozza meg.
Felelős: felújítások lebonyolításáért és őrzés-védelemért:
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
műszaki ellenőrzésért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2009. május 1.
2.

Ózd Város Önkormányzata a Bánszállás telep 9. sz. alatti életveszélyes
épületben lakó alábbi tulajdonosokkal:
Váradi Vilmos és neje (lakcím: Ózd, Bánszállás telep 18/5. sz.)
Dínó Józsefné (lakcím: Ózd, Bánszállás telep 15/5. sz.)
Dínó Ibolya (lakcím: Ózd, Bánszállás telep 14/1. sz.)
Váradi Ernő és neje (lakcím: Ózd, Bánszállás telep 38/4. sz.)
a felújított lakások és meglévő tulajdoni hányaduk értékarányos cseréjére
ingatlancsere-szerződést köt.
Felelős: csereszerződés előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
cserszerződések aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2009. május 1.

3.

Ózd Város Önkormányzata – az ingatlancserék lebonyolítását követően –
az ózdi belterület 10016/1 hrsz-ú, Bánszállás telep 9. sz. alatti romos
épületben kialakuló önkormányzati tulajdonrésszel való rendelkezés
alapján Putnok Város Jegyzője 1743-5/2006. számú határozatának
végrehajtását kéri azzal, hogy az első fokú hatóság jogosítsa fel az
Önkormányzatot az épület elbontására hozott határozatban foglaltak
végrehajtása, és az életveszély megszüntetése érdekében.
A Képviselő-testület a bontásról és annak finanszírozásáról az épület
kiürítését követően dönt.
Felelős: az I. fokú építéshatóság megkereséséért és a tulajdonosok
értesítéséért:
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
Határidő: 2009. május 1.
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14.) napirend
Javaslat a Bulcsú út térségében lévő, 8089 és 8100 hrsz-ú ingatlanok telekhatárrendezése kapcsán önkormányzati terület forgalomképessé tételére és
értékesítésére
Kovács Béla módosítást javasol, miszerint a határozati javaslat 2/b.) pontja így
hangzana: „A vételár teljesítésébe az önkormányzat beszámítja a vevő által az
ingatlan telekhatárán az ÓZDINVEST Kft. műszaki ellenőrzésével, a HIT
Gyülekezete saját kivitelezésében megvalósítandó közműfejlesztési beruházás
értékét – 64 fm hosszú járda kiépítése – az ÓZDINVEST Kft. által felülvizsgált
bruttó 2.150.000,- Ft értékű tervezési és kivitelezési költségekkel. A beruházási
értékkel csökkentett 370.000,- Ft vételárkülönbözetet a vevő az adásvételi
szerződés aláírását követő 30 napon belül fizesse meg az önkormányzat részére.
A megépítendő járda az önkormányzat tulajdonába kerül.” Ezt a módosítást a
2009. március 30. napján kelt levelében a Hit Gyülekezetének vezetője Holbis
Zoltán úr elfogadta. A 2/d.) pont is módosításra szorul az alábbiak szerint:
„Amennyiben a járdaépítés a vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy az ok
bekövetkezésétől számított 30 napon belül a vevő a vételárként funkcionáló – a
b) pontban elfogadott – beruházás értékét az önkormányzatnak fizesse meg.”
Ezekkel a módosításokkal a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az
elhangzott módosítással együtt.
A Képviselő-testület 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
25/KH/2009. (III.30.) számú határozat
Tárgy: A Bulcsú út térségében lévő, 8089 és 8100 hrsz-ú ingatlanok
telekhatár-rendezése kapcsán önkormányzati terület forgalomképessé
tétele és értékesítése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület a 252/KH/2008. (X.30.) sz. határozata alapján
kialakított – a Borsodnádasd város jegyzőjének 490-4/2009. számú
határozatával jóváhagyott – 8100 hrsz-ú ingatlan telekalakításához
szükséges önkormányzati tulajdonú 709 m2 térmértékű ingatlant
forgalomképessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a telekhatárrendezéssel a
földrészlet elveszíti az eredeti besorolását meghatározó rendeltetését.
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2.) Az önkormányzat a telekhatárrendezéssel kialakított 8100 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogának rendezése érdekében a telekalakításhoz szükséges 709 m2
térmértékű, önkormányzati tulajdonú földterületet a HIT Gyülekezete
(1103 Budapest, Gyömrői út 63.) részére, székházépítés céljából, az alábbi
feltételekkel értékesíti:
a) A terület eladási árát 2.100.000,- Ft + 420.000,- Ft Áfa = 2.520.000,Ft-ban határozza meg.
b) A vételár teljesítésébe az önkormányzat beszámítja a vevő által az
ingatlan telekhatárán az ÓZDINVEST Kft. műszaki ellenőrzésével, a
HIT
Gyülekezete
saját
kivitelezésében
megvalósítandó
közműfejlesztési beruházás értékét – 64 fm hosszú járda kiépítése - az
ÓZDINVEST Kft. által felülvizsgált bruttó 2.150.000,- Ft értékű
tervezési és kivitelezési költségekkel. A beruházási értékkel csökkentett
370.000,- Ft vételárkülönbözetet a vevő az adásvételi szerződés
aláírását követő 30 napon belül fizesse meg az önkormányzat részére.
A megépítendő járda az önkormányzat tulajdonába kerül.
c) A vételár ellenértékeként beszámításra kerülő közműfejlesztési
beruházás teljesítésének határidejét az önkormányzat egy évben
határozza meg.
d) Amennyiben a járdaépítés a vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy az
ok bekövetkezésétől számított 30 napon belül a vevő a vételárként
funkcionáló - a b) pontban elfogadott - beruházás értékét az
önkormányzatnak fizesse meg.
e) Az önkormányzattal kötött megállapodások nem mentesítik az
építtetőt/vevőt az építéshatósági és egyéb engedélyek megszerzésének
kötelezettsége alól.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban
körülírt ingatlan adásvételére a 2.) pontban meghatározott feltételekkel az
adásvételi szerződést és a vevő építési, beruházási tevékenysége során
szükségessé váló egyéb jognyilatkozatokat aláírja.
Felelős: 1-3) pontok vonatkozásában:
a szerződés előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért: Polgármester
a közmű beruházás műszaki átvételéért:
ÓZDINVEST Kft ügyvezetője
Határidő: szerződéskötésre: 2009. május 1.
egyéb feltételek tekintetében: értelemszerűen
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15.) napirend
Javaslat a 2009. évi városi imázs keret felosztására
Kovács Béla módosítást javasol a határozati javaslatban, miszerint a majális
költségeire előirányzott 1.300 E Ft-os összeget 300 E Ft-tal csökkenteni kellene
és ezt a pénzt át kellene csoportosítani iskolák hagyományőrző rendezvényeire.
Obbágy Csaba: örömmel tölti el, hogy a szakbizottság támogatta a felosztással
kapcsolatos módosító javaslatát, hiszen alaposan meg kell fontolni, mikor,
mennyit, mire költenek és fontos, hogy minden forint jó helyre kerüljön. Ő egy
intézmény, de az Önkormányzat költségvetését is egy család költségvetéséhez
szokta hasonlítani, hiszen jó az, ha mindenki a saját tapasztalatából indul ki és
egy közösség pénzére legalább úgy kell vigyázni, mint a sajátjáéra. Így aztán – a
családi példánál maradva – ha napjainkban nincs is lehetősége a legtöbb
embernek megtakarításra, arra mindenkinek érdemes figyelni, hogy elkerülje a
tartozásokat és az eladósodást. Másrészt pedig, ha megjön a fizetés, az első a
csekkek befizetése, a rezsi költségek rendezése, a háztartás működtetése. Ezután
következnek a gyerekek, az élelmiszerek, az üzemanyag, a ruházkodás és
legvégül van a kultúra, szórakozás. A 2009. évi költségvetés nagyvonalakban
követi is ezt a fontossági sorrendet. Ebből a megközelítésből látható, hogy miért
sajnál egy majálisra 1.300 E Ft-ot. Hozzáteszi, idegen előadók helyett meg
kellene becsülni és támogatni a rendezvényeken keresztül is a tehetséges ózdi
fiatalokat, amatőr művészeti csoportokat, az említett intézmények
hagyományőrző tevékenységét. Kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
bizottság által képviselt módosítást.
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az
elhangzott módosítással együtt.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
26/KH/2009. (III.30.) számú határozat
Tárgy:

A 2009. évi városi imázs keret felosztása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban az alábbi
határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2009. (II.26.) sz.
költségvetési rendeletében 9,9 millió forintot hagyott jóvá a nemzeti ünnepek
megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra.
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A 2009. évi városi imázs keret felosztását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Polgármester
26/KH/2009. (III.30.) sz. határozat melléklete
2009. évi városi imázs keret felosztása

I.
Nemzeti ünnepek, városi rendezvények
Március 15-i nemzeti ünnep megrendezése
Majális ünnep
Hősök Napja
X. Ózdi Napok és Városi Gyermeknap (május 28-30.)
60 éves a város
Utcaszínházi és Zenei Napok
Szent István napi állami ünnep
Bolyoki Vigadalom
Október 23-i nemzeti ünnep
II.
Hagyományőrző rendezvények
Susa Nap
XXVIII. Ózdi Honismereti Pályázat díjaira
VIII. Borsodi Művészeti Fesztivál ózdi programjai és a XIV.
Sajóvölgyi Nemzetközi Folklórfesztivál ózdi programjai
Könyves ünnepek
Ünnepi Könyvhét és Könyvtári Napok (június)
Összefogás a könyvtárakért (október)
Gyermekkönyvhét (december)
Kulturális Örökség Napjai
Óévbúcsúztató tűzijáték
Iskolák hagyományőrző rendezvényei
MINDÖSSZESEN:

Jóváhagyott
610 e.1.000 e.40 e.3.000 e.200 e.1.800 e.300 e.1.000 e.Jóváhagyott
100 e.150 e.350 e.400 e.-

250 e.400 e.300 e.9.900 e.-

-.-.16.) napirend
Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár állományának
pályázatos támogatással történő gyarapítására
Kovács Béla: a pályázat – mint minden évben – lehetőséget biztosít arra, hogy a
Városi Könyvtár beszerzés keretében gyarapítsa a könyvtári állományát. A
pályázatot azon önkormányzatok nyújthatják be, melyek könyvtára szerepel a
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nyilvános könyvtárak jegyzékében és a tárgyévet megelőző esztendőben az egy
lakosra jutó állománygyarapításra fordított összeg nem érte el az országos
átlagot, ami 240 Ft/lakos. Ózdon ez az összeg 2008-ban 139 Ft/fő volt. A
pályázat által 1,8 M Ft-ot fordíthat az ÓMI Városi Könyvtára nemcsak
hagyományos, de korszerű információ-hordozók vásárlására is.
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
27/KH/2009. (III.30.) számú határozat
Tárgy:

Az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár állományának
pályázatos támogatással történő gyarapítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést a
többször módosított 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására”.
Felelős: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Határidő: 2009. április 3.

2.

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 1 millió forint önkormányzati
támogatást a 4/2009. (II.26.) számú költségvetési rendelet 4. sz.
mellékletében „Városi Könyvtár állománygyarapítási pályázat önerejére”
címen biztosítja. Az összeggel az Önkormányzat a már jóváhagyott
költségvetési támogatáson felül kiegészíti az Ózdi Művelődési
Intézmények Városi Könyvtár beszerzési keretét.
Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket az ÓMI
Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja.
Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
-.-.-
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(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor alpolgármesternek
tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontok előterjesztője a polgármester)
-.-.-

17.) napirend
Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2008. II. félévi működéséről
Kiss Sándor köszönti Suszter Sándort az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjét.
Erdősi János elmondja, a Pénzügyi, a Gazdaságfejlesztési, valamint a
Városfejlesztési és üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
28/KH/2009. (III. 30.) számú határozat
Tárgy: Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás 2008. II. félévi működéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.
18.) napirend
Tájékoztató az Almási Balogh Pál Kórház tevékenységének kiszervezésével
kapcsolatos Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
Benedek Mihály ismerteti, a tájékoztatóból megállapítható, hogy a
számvevőszéki ellenőrzés a tulajdonosi döntés előkészítésével, a pályázati
eljárás lefolytatásával, az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adására,
valamint a vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó szerződések megkötésével
kapcsolatosan hiányosságokat nem állapított meg. Megköszöni minden
kollégának a segítséget, aki részt vett abban, hogy ez a kényes ügy így
zárulhatott. Tájékoztatja a testületet, hogy az ÁNTSZ Észak-magyarországi
Regionális Intézete 2009. április 1-jétől a működési engedélyt megadta a Kórház
működésére. A Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben rögzítetteknek
megfelelően a Kórház birtokbaadására ezen a napon 10.00 órakor kerül sor.
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Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Erdősi János: a Pénzügyi, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes
ülésén is megtárgyalta a tájékoztatót és egyhangúlag javasolják az elfogadását.
Örömmel állapították meg, hogy ebben az ügyben minden folyamat egyszerűen
és eredményesen, a törvények betartásával zajlott. Mindenkinek, aki dolgozott
ezen az ügyön köszönetüket fejezik ki.
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
29/KH/2009. (III. 30.) sz. Határozat
Tárgy: Tájékoztató az Almási Balogh Pál Kórház tevékenységének
kiszervezésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Almási Balogh Pál
Kórház tevékenységének kiszervezésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki
ellenőrzésről készült tájékoztatót tudomásul vette.
-.-.(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály polgármesternek.)
-.-.-

19.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Röplabda Sportegyesület tevékenységéről
Benedek Mihály köszönti Veres Imrét az Ózdi Röplabda Sportegyesület
ügyvezetőjét.
Varga Gábor: az Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elismerésüket, valamint köszönetüket fejezik ki Veres Imrének, hogy életben
tartja a röplabda sportot a városban.
Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet, a tájékoztatót vegye tudomásul.
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A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
20.) napirend
Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről
Benedek Mihály köszönti Bojtos Zoltánt az Ózd Városi Sportegyesület elnökét.
Varga Gábor elmondja, a tájékoztatót az Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta, a szóbeli kiegészítéseket meghallgatták és köszönetüket, valamint
elismerésüket fejezik ki az ügyvezetőnek, hiszen több szakosztályt működtetnek
jelentős sikerekkel.
Benedek Mihály felhívja minden sportot szerető ember figyelmét az
előterjesztés 5. oldalán kezdődő „Segélykiáltás” című részre. Kéri a Képviselőtestületet vegye tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
-.-.(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor alpolgármesternek
tekintettel arra, hogy a következő napirendi pont előterjesztője a polgármester)
-.-.-

21.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Kiss Sándor mivel kérdés, észrevétel nincs, kéri a Képviselő-testületet vegye
tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
-.-.(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály polgármesternek.)
-.-.-

22.) napirend
Tájékoztató a 2009. február 26. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
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Fazekas Zoltán: a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató tartalmazza a
bizottságok következő havi üléseinek napirendjeit. Ebből rendszeresen
kimaradnak a Közrendvédelmi Bizottság napirendjei. Kéri, a jövőben ennek a
bizottságnak a napirendjei is szerepeljenek az anyagban. Tudomása szerint a
Közrendvédelmi Bizottság munkatervében szerepel a 2008. évi költségvetés
teljesítéséről szóló rendelet, de ha nem így van is kérné, hogy szerepeljen a
bizottsági ülés napirendjei között.
Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet a tájékoztatót vegye tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
23.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Fazekas Zoltán egy rövid tájékoztatást szeretne adni a Képviselő-testület felé,
hogyan történt a közrendvédelmi feladatokra meghatározott keret felosztása,
mivel módosult a rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználása. A Rendőrség
közvetlen támogatása kimaradt a bizottság hatásköréből, mivel egyéb helyeken a
térfigyelő kamerarendszer működtetésére és üzemeltetésére szerepel 24 M Ft
körüli összeg. Ez a pénz a rendszer üzemeltetését, karbantartását és elsősorban a
24 órás figyelési szolgálatnak a bérköltségeit tartalmazza. A bizottság
hatáskörébe tartozó 10 M Ft-ból elsőként az Ózd Közbiztonságáért Alapítványt
támogatták 1.950 E Ft-tal. Az Alapítvány tulajdonképpen nagy részben a
Rendőrség munkáját segíti és ez így egyfajta közvetett támogatás nekik.
Másodikként az Ózd és Térsége Polgárőrség részére 2.150 E Ft-ot határoztak
meg, amely nemcsak a központi Polgárőrséget jelenti, hanem a területeken
szerveződött helyi csoportok működtetését is részben biztosítja. 300 E Ft-ot a
társadalmi bűnmegelőző szervezetek részére kívánnak biztosítani, ez a Velence
Egyesület és a Szomszédok Egymásért Mozgalom feladatait szolgálja. 3,5 M Ftot biztosítottak azonnali megoldást igénylő feladatokra őrző-védő szervezetek
részére, ez az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzését jelenti. 1,6 M Ft
összegű támogatást adtak az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
részére a peremterületi iskolák nappali személy és vagyonvédelmére és 500 E Ft
tartalék összeget állapított meg a bizottság az előre nem látható feladatokra.
Benedek Mihály köszöni a tájékoztatót és felhívja a figyelmet az Ózdi Városi
Napok rendezvénysorozatra, ami május 28-31. között kerül megrendezésre. Az
ünnepi testületi ülésen kerül sor az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjak
adományozása, erre a javaslatokat március 31-ig lehet leadni. A soron következő
testületi ülés április 28-án lesz 9.00 órától lesz.
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Mivel további hozzászólás nincs, megköszöni a mai munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.
dr. Csiszár Miklós
jegyző távollétében:
Kovács-Hagyó Zoltán
osztályvezető

Benedek Mihály
polgármester

