TÁJÉKOZTATÓ
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Ózd, 2015. október 29.
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Osztály
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8/2015. (I. 29.) – a 2015. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges éven
belüli folyószámla hitelkeret igénybevételéről – határozat: A folyószámla hitelkeret
biztosításáról szóló szerződés határidőben aláírásra került, a hitelkeret teljes összegben
jelenleg is rendelkezésre áll.
31/2015. (II.19.) - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására jóváhagyott keret
felosztásáról - határozat: A Képviselő-testület által jóváhagyott felújítási munkák a
határozat 1. melléklete szerint végrehajtásra kerültek. Az erről szóló tájékoztatót a
Képviselő-testület tudomásul vette.
90/2015. (V.6.) – együttműködési megállapodás megkötéséről – határozat: Az
együttműködési megállapodást Ózd Város Önkormányzata képviseletében Janiczak
Dávid polgármester és az Almási Balogh Pál Kórház képviseletében Dr. Eszenyi Géza
főigazgató 2015. májusában aláírta.
136/2015. (V.28) - az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok
könyvvizsgálóinak megválasztásával kapcsolatos döntések meghozataláról – határozat,
a 201/2015. (VII.23.) - az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának
megválasztásával kapcsolatos döntés meghozataláról – határozat, és a 202/2015.
(VII.23.) - az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos
döntés meghozataláról - határozat: A korábbi könyvvizsgálók megbízási szerződése
2015. július 31-ig meghosszabbításra került. Az új könyvvizsgálók megválasztása a
Képviselő-testület 2015. július 23-i ülésén megtörtént. Az új könyvvizsgálókkal a
megbízási szerződés megkötésre került. A változás a társaságok alapító okirataiban és a
cégjegyzékben átvezetésre került.
137/2015. (V.28)- az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan
16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítéséről - határozat: Az ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés 2015. július 6-án aláírásra került.
138/2015. (V.28)- az önkormányzati tulajdonú, ózdi külterületi 03047/36 hrsz-ú
ingatlan 66/80-ad tulajdoni hányadának értékesítéséről - határozat: Az ingatlanra
vonatkozó adásvételi szerződés 2015. június 15-én aláírásra került.
140/2015. (V.28)- Önkormányzati tulajdonú Ózd, Bánszállás telep 44/4. szám alatti
lakásra benyújtott vételi kérelem elbírálásáról - határozat: Az ügyfél a képviselőtestületi határozatban megjelölt határidőig a kiértesítés ellenére nem jelent meg az
adásvételi szerződés aláírására.
152/2015. (V.28) - Az Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó 2015. évi
utógondozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról - határozat: Az
utógondozáshoz szükséges pénzügyi fedezet a 2015. évi költségvetés módosítása során
átcsoportosításra került.
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159/2015. (VI.10.)- a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal
kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételéről - határozat: A helyi közösségi
közlekedés támogatására a pályázat határidőben benyújtásra került. A pályázat pozitív
elbírálásban részesült, a támogatás összege 4,89 M Ft.
161/2015. (VI.10.) - Az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. értékesítésével kapcsolatos
döntések meghozásáról - határozat: Az új közszolgáltató és annak tulajdonosa a
határozatban leírtaknak megfelelő eladási ajánlattal megkeresésre került, melyre eddig
még nem érkezett válasz.
162/2015. (VI.10.) - Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredménykimutatás
jóváhagyásáról - határozat: Az elfogadott mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba
került. A beszámolót az ügyvezető a Céginformációs Szolgálathoz benyújtotta
163/2015. (VI.10.) – a Borsodnádasd – Ózd kerékpárúttal kapcsolatos további döntés
meghozatalára – határozat: Az Ózdi Járásbíróság a 8.P. 20.648/2014/16. sorszámú
ítéletében megállapította, hogy Ózd Város Önkormányzata ráépítés jogcímén
megszerezte az ózdi 05071 hrsz-ú és 19160 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát. Az
ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog bejegyzése megtörtént.
164/2015. (VI.24.) - Ózd Város Önkormányzata által – 2015. június 01. és 2015.
augusztus 31. közötti időtartamban – megszervezésre kerülő hagyományos
közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyásáról - határozat: A
határozatban foglaltak teljesítése megtörtént.
165/2015. (VI.24.) - A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi
felülvizsgálatának elfogadásáról - határozat: A határozatban foglaltaknak megfelelően
az elfogadott, felülvizsgált program a város honlapján megjelentetésre került, az Ózdi
Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé vált.
166/2015. (VI.24.) - A HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet
alapításáról - határozat: A Szociális Szövetkezet alakuló közgyűlése megtörtént.
167/2015. (VI.24.) - Önkormányzati tulajdonú vagyonelemek kezelőváltásáról határozat: Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-vel az üzemeltetési
szerződés módosítása határidőben megtörtént.
168/2015. (VI.24.) – az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz
értékesítéséről, selejtezéséről - határozat: A határozatban megjelölt totálkáros gépjármű
a 2015. július 24-én tartott nyilvános árverésen, kikiáltási áron értékesítésre került és a
kapott bevétel, valamint a biztosító által fizetett kártérítés összege az intézmény részére
a gépjármű pótlása érdekében biztosításra került.
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172/2015. (VI.24.) - az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2012-5.4.0 kódszámú „Távhőszektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának
lehetőségével” című felhívásra benyújtott pályázatához kapcsolódó önkormányzati
nyilatkozat aláírásáról - határozat: A nyilatkozat aláírásra és benyújtásra került.
174/2015. (VII.17.) - a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás
igényléséről - határozat: A határozatban szereplő támogatási kérelem benyújtásra került.
197/2015. (VII.17.) - a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságában személyi változtatással kapcsolatos döntés meghozataláról szóló
határozat: A határozat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa részére megküldésre került.
198/2015. (VII.23.) - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásról szóló határozat: A döntés
értelmében az Önkormányzat csatlakozott a BOKIK Kamarai Önkormányzati
Szekciójához.
199/2015. (VII.23.) - az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt.
(jelenleg: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től
2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról határozat: A közszolgáltatási szerződés módosítása megtörtént, az új menetrend 2015.
szeptember 1-jével bevezetésre került.
200/2015. (VII.23.) - az ózdi belterületi 8627/1/A hrsz-ú, „egyéb épület” megnevezésű
ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozataláról - határozat: Az ingatlan
vendéglátó részlegére vonatkozó megállapodás az Ózdinvest Kft-vel megszüntetésre
került, az ingatlanrész átadás-átvétele megtörtént.
203/2015. (VII.23.) - az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásárólhatározat: Az üzleti terv a határozatnak megfelelően elfogadásra került.
204/2015. (VII.23.) - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti
tervének elfogadásáról - határozat: Az üzleti terv a határozatnak megfelelően
elfogadásra került.
205/2015. (VII.23.) - Önkormányzati tulajdonú vagyonelemek kezelőváltásáról határozat: A határozatban foglaltak alapján 4 db Savanna sátor az Ózdi Sport- és
Élményközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésébe átadásra került.
213/2015. (VII.23.) -a megszűnt Sajómenti TISZK-től önkormányzati tulajdonban
került eszközök térítésmentes használatba adásáról - határozat: Az önkormányzati
tulajdonú Sajómenti TISZK-es eszközökre vonatkozó használati szerződés az Új Esély
Oktatási Központtal megkötésre került.
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214/2015. (VII.23.) - az ÓZDINVEST Kft-vel megkötött, egészségügyi alapellátás
biztosításához
szükséges
eszközökre
vonatkozó
üzemeltetési
szerződés
megszüntetéséről, üzemeltetésbe adott eszközök kezelő váltásáról - határozat: A
határozat értelmében az egészségügyi alapellátás zavartalan működését szolgáló
eszközök az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetéséből 2015. július 31. napjával elvonásra és
2015. augusztus 1. napjával az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére üzemeltetésbe átadásra került.
220/2015. (VIII.4.) - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara Megyei Elnökségének az ózdi külterületi 04116/20 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozó állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról - határozat: Az érintettek
a döntésről írásban értesítve lettek, a döntéssel szemben jogorvoslattal nem éltek.
221/2015. (IX.10.) - az Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása
(patakmeder statikai megerősítése) – ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 projekthez
kapcsolódó kiegészítő építési beruházáshoz szükséges többletforrás biztosításárólhatározat: A kiegészítő építési beruházáshoz szükséges – bruttó 7.431 e Ft –
többletforrás Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a Felhalmozási
tartalék előirányzatból biztosításra került. A közbeszerzési eljárás eredményesen
lefolytatásra került, a kivitelezővel a szerződés megkötésre került.

