TÁJÉKOZTATÓ
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Ózd, 2014. április 30.

Előterjesztő: Polgármester
Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi
Osztály

169/2013. (VI.28.) – az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések
meghozataláról szóló 118/2013. (IV.24.) határozat módosításáról – határozat: A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése és visszajelzése hiányában nem
került sor az ingatlan kezelőváltására.
218/2013. (VIII.29.) – az ÉRV Zrt-vel megkötendő szerződés feltételeinek
elfogadásáról – határozat: Az ivóvízközmű vagyon értékeléséhez kapcsolódó
közbeszerzési ajánlatkérés előkészítése folyamatban van.
220/2013. (IX. 13.) – Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ÉMÁSZ
részvények értékesítéséről szóló 179/2013. (VI. 28.) határozat módosításáról tárgyú –
határozat: Az ÉMÁSZ részvények adás-vételére vonatkozó szerződés az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt-vel 2014. január hónapban aláírásra került. Az MVM Zrt.
a 105.556.300 Ft-os vételárat 2014. február 7-én maradéktalanul megfizette.
228/2013. (IX.26.) – az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő BORSODVÍZ
Zrt. részvény értékesítéséről – határozat: A BORSODVÍZ Zrt. levélben tájékoztatott,
hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló BOVI részvényt a Zrt.
névértéken (50.000,- Ft) megvásárolja. Az adásvétel lebonyolítására az új részvény
legyártását követően – mely folyamatban van – kerül sor.
230/2013. (IX.26.) – pályázat benyújtásáról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program „Lakhatási beruházások támogatása” c. pályázati felhívásról – határozat: A
pályázat benyújtása határidőre megtörtént, a hiánypótlások teljesítésre kerültek. A
pályázat értékelés alatt áll, elbírálásra vár.
261/2013. (X.30.) – a kápolna építés támogatásáról szóló 225/2013. (IX.26.) határozat
módosításáról – határozat: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
terméskő elkészíttetésére 31.200,- Ft + ÁFA-t biztosított, az általános tartalékkeret
terhére. A terméskő elkészült, melynek átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
270/2013. (X.30.) – a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013-2014.
évi téli felkészülési programjáról – határozat: A határozat teljesítését a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény beszámolója tartalmazza, mely jelen ülésen
kerül előterjesztésre.
276/2013. (XI. 28.) – a 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges
likvid (éven belüli) hitelkeret igénybevételéről tárgyú – határozat: A 100.000 EFt
összegű hitelkeret szerződés 2014. január 7-én aláírásra került.
284/2013. (XI. 28.) – az Ózd, Újtelep 5/B. sz. alatti 5199/A/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről tárgyú – határozat: A vevő tulajdonjogát az ingatlanra az Ózdi Járási
Földhivatal a 31037/2014. 01.28. határozatával bejegyezte.
286/2013. (XI.28.) – a MaNDA közfoglalkoztatási program megvalósításához
kapcsolódó helyiségigény elbírálásáról – határozat: A helyiségbérleti szerződés az 1.
pontban foglaltak szerint megkötésre került.
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294/2013. (XII.19.) – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről – határozat: A határozatban
foglaltak szerint a ÉRV Zrt-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésre került,
egyidejűleg az Ózdi Vízmű Kft-vel a közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat
megszüntette.
297/2013. (XII.19.) – egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításával
kapcsolatos döntések meghozataláról, valamint a
11/2014. (II.13.) - az egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításáról
szóló 297/2013. (XII.19.) határozat módosításáról – határozat:
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-vel a határozat 5. pontjának megfelelően 2013.
december 19-én vagyonkezelési szerződés került aláírásra a határozat 4. melléklete
szerinti ingatlanokra vonatkozóan. A határozat többi pontjában szereplő üzemeltetési
szerződések, illetve szerződésmódosítások az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-vel aláírásra
kerültek, valamint a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménnyel az átadásátvétel megtörtént.
2/2014. (II. 13.) – Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló
adósságának állam által történő átvállalásához szükséges nyilatkozatokról és
felhatalmazásról tárgyú – határozat: Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló
adósságának átvállalásáról szóló, az Államadósság Kezelő Központ az OTP Bank
Nyrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti háromoldalú megállapodás a felek részéről
2014. február végére aláírásra került.
8/2014. (II.13.) - az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között
2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés
módosításáról – határozat: A szerződésmódosítás aláírásra került, 2014. március 1-től
a járatok az új menetrendnek megfelelően közlekednek.
9/2014. (II.13.) - a 4/2013. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról
az Ózdi Városkerti Óvodák felújításához – határozat: A határozatnak megfelelően a
pályázat benyújtásra került, jelenleg döntés-előkészítés alatt áll, támogatói visszajelzés
nem érkezett.
10/2014. (II.13.) - a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás
igényléséről – határozat: A támogatásigénylés a Magyar Államkincstárhoz határidőre
benyújtásra került.
12/2014. (II.13.) - a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Közbeszerzési Bírálóbizottságával
kapcsolatos döntés meghozataláról – határozat: A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
Közbeszerzési Bírálóbizottságának munkájában az Önkormányzat által javasolt
személy folyamatosan részt vesz.

3
14/2014. (II.13.) - az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ózd, Velence telep 29. szám
alatti ingatlan nem lakáscélú helyiségének lakáscélú ingatlanná történő átminősítéséről
– határozat: A Velence telep 29. szám alatti ingatlan helyiségei funkcióváltozásának
földhivatali nyilvántartásba történő bevezetése folyamatban van.
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1. melléklet
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein átruházott hatáskörben hozott döntések:

Döntés tárgya
az Önkormányzat tulajdonában
lévő, az Ózd Kistérség Többcélú
Társulása
intézményei
részére
üzemeltetési
szerződéssel
ingyenesen
használatba
adott
eszközök selejtezéséről
az Önkormányzat tulajdonában
lévő, az ÓZDINVEST Kft. részére
üzemeltetésbe átadott eszközök
selejtezéséről
az ózdi 21524 hrsz-ú ingatlan
önkormányzati tulajdonú hányadára
vonatkozó
vételi
ajánlat
elbírálásáról
a
40/2003.
(III.27.)
Kormányrendelet
alapján
kárenyhítésre kerülő Ózd, Várkonyi
út 4. sz. alatti, 4635/102 hrsz-ú
martinsalakos ingatlan tulajdonosi
felajánlásának elbírálásáról
a Közterület-felügyelet GFJ-650
frsz-ú szolgálati gépjárműjének
cseréjéről
Önkormányzati
tulajdonú
ingatlanok felújítására jóváhagyott
keret felosztásáról
az ózdi külterületi 03068/31 hrsz-ú
ingatlanra
vonatkozó
kérelem
elbírálásával kapcsolatos döntés
meghozataláról
Ózd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi és
Gazdasági Bizottsága 2014. évi
munkatervének elfogadásáról

Döntés alapja
3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 6. §
(3) bekezdés

Döntés
280/2013. (XI.26.)
határozat

3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 6. §
(3) bekezdés

281/2013. (XI.26.)
határozat

3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 6. §
(3) bekezdés

292/2013. (XII.18.)
határozat

206/2011. (VII.14.) határozat
1. pontja
293/2013. (XII.18.)
határozat

3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 6. §
(3) bekezdés
2/2013. (II.22.)
önkormányzati rendelet 4. §
(12) bekezdés
3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdés

294/2013. (XII.18.)
határozat

4/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 10. §
(6) bekezdés

17/2014. (II.11.)
határozat

295/2013. (XII.18.)
határozat
16/2014. (II.11.)
határozat

