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Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 
30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki Lászlóné, Boda István, Erdősi 
János, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller 
Ildikó, Nagybalyi Géza, Obbágy Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné 
Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, 
Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők 
 
Távol vannak: 
Bárdos István, Fazekas Zoltán, Nyerges Tibor képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztályának  

jegyzői feladatok ellátásával megbízott 
vezetője  

Dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Kiss Lajos PH. Településfejlesztési és Stratégiai  

Osztály mb. vezetője  
Béri Lászlóné   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

mb. vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 
Dr. Sztronga Eszter  PH. Jogi, Képviselőtestületi és Kistérségi  

Osztály mb. vezetője 
Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Krokavecz György  ÓVSZKÖ elnöke 
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője 
Dr. Eszenyi Géza   Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója 
Németh Imréné   Almási Balogh Pál Kórház gazdasági igazgatója 
Kompár Jánosné   Almási Balogh Pál Kórház Közalkalmazotti  

Tanács Elnöke 
Antal Gyuláné   Almási Balogh Pál Kórház szakszervezeti  

Bizottság Elnöke 
Szabó János    Szinva Net Informatikai Kft. képviseletében 
Varga Gyula   Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 
Deák János    Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője 
Dr. Szemere Endre  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója 
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Tengely András   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Suszter Sándor   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 
Borbély Judit   jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy ülésről való távolmaradását előre jelezte 
Fazekas Zoltán, Nyerges Tibor és Bárdos István. Elmondja, az Országgyűlés 
2007. június 16-án fogadta el azt a határozatot, amellyel szeptember 30-át az 
Önkormányzatok Napjává nyilvánította. Kéri képviselőtársait, hogy a mai napon 
ehhez az ünnephez méltón végezzék munkájukat. A továbbiakban ismerteti, 
hogy a meghívóban szereplő „Javaslat az aljegyzői állásra kiírt pályázat 
elbírálására” című, a „Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” és „Ózd Városért” 
kitüntető díj adományozására” című, valamint a „Javaslat szociális fellebbezés 
elbírálására” című előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalják. Javasolja 
továbbá – mint előterjesztő - a „Javaslat az egészségügyi közfeladat-ellátás 
működtetésbe adása és ahhoz kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésére 
vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására” című előterjesztés napirendről 
történő levételét. A levételt az indokolja, hogy a kórház szakszervezeti 
tanácsának elnöke, illetve szakszervezeti vezetője részére 15 napos 
véleményezési határidő áll rendelkezésre. A bizottsági ülésen elhangzott ezzel 
kapcsolatos észrevételt tudomásul vette, ezért – mivel az előterjesztést 
szeptember 23-án kapták kézhez az érdekképviseleti szervek – október 10-én 
8.30 órára rendkívüli ülést hív össze a napirend tárgyalását illetően. Erről 
valamennyien írásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő 
módon és időben tájékoztatást és meghívót fognak kapni. Javasolja a levett 
napirendi pont helyére felvenni a „Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház 
főigazgatója részére magasabb vezetői megbízás megadására és a magasabb 
vezetői megbízás meghosszabbítására” című előterjesztést. Ennek a napirendi 
pontnak a nyilvános ülésen történő tárgyalásához a főigazgató úr írásban 
hozzájárult. Kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
Napirend: 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzatának …./2008.(…) számú rendelet-tervezete a 

város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.20.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Polgármester 
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2.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója részére magasabb 
vezetői megbízás megadására és a magasabb vezetői megbízás 
meghosszabbítására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 

módosítására 
 
 Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
4.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési 

Stratégiájának elfogadására 
 

Előterjesztő: Mb. jegyző 
 
5.)  Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terv 

felülvizsgálata egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos önkormányzati 
véleményre 

 
 Előterjesztő:  Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 
6.) Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében  meghirdetett 

pályázaton történő részvételre, az „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra 
és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” tárgyú pályázat 
benyújtására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
7.)  Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2008. évi módosított üzleti tervének 

elfogadására  
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 
8.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG KHT közötti 2008. 

évi - városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás 
módosításának jóváhagyására 

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
9.)  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2008. évi módosított üzleti tervének 

elfogadására 
 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
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10.) Javaslat a Brassói Úti Általános Művelődési Központ jogutódlással történő 
megszüntetése tárgyában hozott 147/KH/2008.(V.28.) számú határozat 
módosítására  

 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
11.) Javaslat alapító okiratok módosítására és egységes szerkezetben történő 

elfogadására  
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
12.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2008. I. félévi működéséről 
Javaslat Hangács és Nyomár települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásának 
elfogadására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
13.) Tájékoztató a „Települési szilárd Hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződés” végrehajtásáról 
 

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 
14.) Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségében megvalósuló elemeiről 
 

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 
15.) Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról és 

ennek terhére vállalt kötelezettségekről 
 

Előterjesztő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
16.) Tájékoztató a 2008/2009-es tanév indításának tapasztalatairól 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
17.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
18.)  Javaslat az aljegyzői állásra kiírt pályázat elbírálására  
 

Előterjesztő: Polgármester 
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19.)  Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” és „Ózd Városért” kitüntető díj 
adományozására  

 
Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 

 
20.)  Javaslat szociális fellebbezés elbírálására 
 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 

-.-.- 
 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy az 1.)-2.) napirendi pontok 
előterjesztője. 

 
1.) napirend 

 
Ózd Város Önkormányzatának …./2008.(…) számú rendelet-tervezete a város 
2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.20.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Benedek Mihály szóbeli kiegészítést tesz a 2008. évi költségvetésről szóló 
rendelet módosításához. Ózd város 2008. évi költségvetését a Képviselő-testület 
február 19-én fogadta el 326,6 M Ft működési hiánnyal. A hiány 
finanszírozására 330 M Ft-os hitelkeret igénybevétele került jóváhagyásra. A 
kötvényből származó forrásból – a tervezett felhalmozási kiadások 
finanszírozására – 460,47 M Ft felhasználás került elfogadásra. A költségvetési 
rendelet elfogadását követően a Képviselő-testület a tervezett feladatok 
maradéktalan végrehajtása érdekében 258,72 M Ft felhalmozási és 28,6 M Ft 
működési többletkiadásra vállalt kötelezettséget. Döntés született továbbá több 
olyan szervezeti intézkedésről, mellyel összefüggésben a bevételi és kiadási 
előirányzatok jelentősen módosultak. A költségvetési rendelet elfogadását 
követően a bevételi előirányzat összességében 3.002.089 E Ft-tal növekedett. 
Ezen belül a központi és önkormányzati intézkedésekkel összefüggő bevétel 
növekedés 664,0 M Ft, az intézményi kezdeményezéssel kapcsolatos bevétel 
növekedés 2.338.057 E Ft. A központi és önkormányzati intézkedéssel 
összefüggő bevételnövekedés a pénzmaradvány elszámolásán kívül tartalmazza 
az adóerőképesség javulásával, a feladatellátás megszüntetésével, a Társulásnak 
történt intézményátadással, a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekkel összefüggő 
bevételcsökkenéseket, valamint a 13. havi illetménnyel, eseti kereset 
kiegészítéssel kapcsolatos bevételi előirányzat növekedéseket és a 2008-ban 
benyújtott pályázatok megvalósításához megítélt támogatások forrásait. Bevételi 
előirányzat csökkenés a következő három jogcím esetében történt:   
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-  az adóerőképesség javulása miatt 15,0 M Ft-tal került csökkentésre a 
jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés, 

-  a feladat megszűnése, a tanulók számának csökkenése, valamint a szociális 
intézmények Társulásnak történt átadása következtében 42,2 M Ft-tal 
csökkent a normatív támogatások összege, 

-  a 2008. évi bérpolitikai intézkedések fedezetére betervezett bevételi 
előirányzat 31,7 M Ft-tal került csökkentésre annak következtében, hogy a 
központi költségvetés a végrehajtott bérintézkedések hatását nem teljes 
körűen finanszírozta. 

Az intézményi kezdeményezéssel összefüggő bevétel növekedésből a 
kötvényből származó bevételi forrás elszámolása 2.000,9 M Ft-ot, a működési 
bevételek növekedése 59,9 M Ft-ot, a felhalmozási célú bevételek emelkedése 
51,97 M Ft-ot, a támogatásértékű bevételek növekedése 217,2 M Ft-ot tett ki. A 
támogatásértékű bevételek közül kiemeli, hogy a 2007. évi jövedelemkülönbség 
mérséklés elszámolásából az önkormányzat 33,29 M Ft többlettámogatásban 
részesült. A kiadási előirányzatok változásait alapvetően a képviselő-testületi 
határozatok, a szervezeti intézkedések, feladatellátás változása miatti 
módosítások, átcsoportosítások, a pályázatos támogatásokkal, a központosított 
előirányzatokból származó bevételekkel összefüggő kiadásnövekedések, 
valamint a tartalékokból és a jóváhagyott keretekből átcsoportosított összegek 
okozzák. A kötvényből származó forrással való takarékos gazdálkodás 
érdekében a vállalt felhalmozási többlet kötelezettségek részbeni finanszírozását 
a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok 2008-ban felhasználásra nem 
kerülő részének, valamint a nyertes pályázati forrásból biztosított, a 
költségvetésben is szereplő előirányzatok átcsoportosításának terhére javasolja 
biztosítani. Az előterjesztett rendeletmódosításban az előirányzat visszavonást, 
az előbbieknek megfelelő átcsoportosításokat, az eredeti költségvetésben 
jóváhagyott keretek és a felhalmozási célú általános tartalék emelését is 
figyelembe véve az indokolásban részletezetteknek megfelelően összesen 
40.466 E Ft összegben tesz javaslatot az előirányzatok növelésére. A kiadások 
növekedését döntően  
- a hatósági kötelezés miatt szükségessé vált felújítási kiadások,  
- a feladatátszervezéssel összefüggésben jelentkező többletigények,  
- a költségvetésben vállalt feladatok maradéktalan teljesítéséhez szükséges 

forrásbiztosítások,  
- az intézmények zavartalan működése érdekében szükséges többletigények, 

valamint 
- a lakóközösségek által elvárt jogos igények teljesítése okozta.  
A kiadási főösszeg legjelentősebb növekedését a bevételhez hasonlóan a 
kötvénykibocsátásból származó forrás kötelezettséggel nem terhelt részének 
(1.759.150 E Ft) befektetési kiadása eredményezte. A módosított bevételek és 
kiadások különbözeteként a működési hiány 53,64 M Ft-tal, a felhalmozási 
hiány 180,38 M Ft-tal növekedett. A működési hiány növekedése alapvetően két 
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előirányzat változásával függ össze. Az egyik a szennyvízprogram 
előkészítésével összefüggésben szükségessé vált alapítványi és társulati 
támogatás 24,9 M Ft-os összege, a másik a 2008. évi bérpolitikai intézkedések 
fedezetére tervezett bevételi előirányzat 31,7 M Ft-os csökkenése. A működési 
hiány finanszírozása érdekében a folyószámlahitel keretét is emelni szükséges 
385 M Ft-ra. Mivel a rendeletmódosításból a 2008. évi módosított felhalmozási 
hiány mértéke, azaz a kötvényből származó forrásfelhasználás egyértelműen 
nem állapítható meg, ezért erre külön is kitér. Az elfogadott 2008. évi 
költségvetés 460,47 M Ft forrásfelhasználást tartalmazott, a módosítás szerint a 
feladatok finanszírozásához további 180,38 M Ft felhasználása szükséges, így ez 
évben összesen 640,85 M Ft kötvényből származó forrás felhasználására kerül 
sor. A rendeletmódosítás indokolásában leírtakat és a szóbeli kiegészítését 
mérlegelve és támogatva kéri, hogy fogadják el a javasolt előirányzat 
átcsoportosításokat, módosításokat és ezzel együtt a 2008. évi költségvetési 
rendelet-módosítást. 
 
Boda István elmondja, az előterjesztésből is látható, hogy a költségvetés 
összeállítása reálisan történt, mert a számokat a 2008. év visszaigazolja. 
Hozzáteszi, a költségvetés módosítására 2008. decemberében még egyszer sor 
fog kerülni. A jelenlegi előterjesztés ugyan rendezi a mostani helyzetet, 
meghatározza a fő távlatokat, de még néhány területen lehetnek eltérések. A 
polgármester úr szóbeli kiegészítésében alaposan elemezte a pénzügyi 
mutatókat, ezért ő csak néhány belső fő számot kíván megemlíteni. A bevételek 
tekintetében a működési bevételek 560 M Ft-ról 620 M Ft-ra emelkedtek, amely 
jelentős többletet jelent és még várhatóan növekedni fog. A sajátos működési 
bevételek közt a helyi adók 991 M Ft tervvel és ugyanekkora megvalósítással 
szerepelnek. Az átengedett központi adók esetében 1,16 Mrd Ft a terv és 1,14 
Mrd Ft a várható bevétel. A bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 
esetében a terv 21,8 M Ft, a várható 29,7 M Ft. Az önkormányzati költségvetési 
támogatás 4,1 Mrd Ft-tal volt tervezve, amely 4,8 Mrd Ft-ra emelkedett, 
amelyből 691 M Ft a központi támogatás. A felhalmozás és tőkejellegű 
bevételek 1,2 Mrd Ft-ról 3,2 Mrd Ft-ra emelkedtek, amelyből 2 Mrd Ft a 
kötvény. Az önkormányzat sajátos és tőkebevétele a tervezett 4,7 M Ft-os 
szinten maradt. A támogatás értékű bevételek csökkentek, a támogatási 
kölcsönök visszatérülése pedig a 2,4 M Ft-os szinten maradt. A hiány tervezett 
összege 326,6 M Ft, a várható pedig 380 M Ft. Ismerteti, a polgármester úr is 
említette kiegészítésében, hogy 40,4 M Ft-ot még szétosztanak, valamint azt, 
hogy a testület nem hárította át a béremelések hatásait az intézményekre. 
Összességében 10,9 Mrd Ft-ról 14 Mrd Ft-ra emelkedett a bevétel. A kiadásokat 
illetően ismerteti, hogy az Almási Balogh Pál Kórház tervezett költségvetési 
kiadása 2,16 Mrd Ft volt, a módosított pedig 2,273 Mrd Ft, amely plusz 113 M 
Ft-os – 5,2 %-os - emelkedést jelent. Az Szociális Egészségügyi Gazdasági 
Központ kiadása 317 M Ft-ról 347 M Ft-ra emelkedett, amely plusz 30 M Ft-os 
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– 9 %-os - növekedést jelent. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
tervezett kiadása 2,334 M Ft, a várható 2,597 M Ft, amely plusz 263 M Ft – 11,2 
%-os – emelkedést jelent. Az Általános Művelődési Központ éves terve 346 M 
Ft, a várható 377 M Ft, a növekedés plusz 30,4 M Ft, azaz 9 %-os. Az Ózdi 
Művelődési Intézmények tervezett kiadása 181,8 M Ft, a módosított 246,4 M Ft, 
amely plusz 64,6 M Ft-os - 35,5 % - növekedést eredményez. Hozzáteszi, a 
kultúra nem kevésbe kerül és ha ehhez a sportot is hozzáveszik, akkor éves 
szinten 400 M Ft feletti összeget fordít az önkormányzat az ilyen jellegű 
kiadásokra. Összességében megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások 
arányosak, valamint külön erénye a mostani költségvetésnek, hogy rendkívül jól 
áttekinthető, világos, az igényeket nagyon jól összefoglalja. A Pénzügyi 
Bizottság 1 tartózkodással, a Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 1 tartózkodással, valamint az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja 
a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kovács Béla elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, elfogadását 1 tartózkodás mellett támogatja. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezet elfogadását egyhangúlag támogatja. A Közrendvédelmi Bizottság 
elnökének távollétében tájékoztatja a testületet, hogy a Bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és 1 tartózkodással javasolja elfogadását. 
 
Vitális István már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a rendelet-tervezet 
szerkezete valóban jó, azonban pozitívnak tartotta volna, ha néhány helyen más 
összegeket tartalmaz. Elhangzott, hogy nőtt a hiány, amelynek véleménye 
szerint vannak okai és indokai. Több alkalommal hangsúlyozta már, hogy nem 
feltétlenül minden a jelenlegi városvezetés hibája, de megismétli, hogy a 
jelenlegi kormány tevékenysége, valamint a rossz döntéseknek és az ún. nem 
döntéseknek a hatása érezhető a költségvetésen. Mint polgári képviselő nehezen 
tudja mindezt elfogadni. Elmondta a bizottsági ülésen is, hogy látja és érzi 
azokat az erőfeszítéseket, amit a város vezetése tesz a hiány csökkentése 
érdekében, ezért álságos és igazságtalan lenne, ha teljes mértékben a jelenlegi 
városvezetést tennék felelőssé a hiány növekedéséért. Konkrét példaként említi a 
béremelés kérdését, amelyet úgy kellett végrehajtani, hogy közben forrást nem 
kaptak hozzá, valamint a kötelező állami feladatok nincsenek finanszírozva 
állami normatívákkal. A város jelenlegi adóbevétele a kultúra, a sport és egyéb 
feladatokra elegendőnek mutatkozna, ha az alaptevékenységek finanszírozva 
lennének. Úgy gondolja, nem a polgármester és a jelenlegi városvezetés az, aki 
képes lenne megoldani ezeket a kérdéseket, de lehetőségük lenne mindezt  
tolmácsolni. Még egy gondolatot hozzátesz, amely a bizottsági ülésen is 
elhangzott, miszerint a féléves teljesítésből kitűnt, hogy a helyi adóbevételek 
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nem fognak teljesülni, azonban a jelenlegi anyag ezzel szemben azt tartalmazza, 
hogy teljesülni fognak. Szerinte érdemes lenne kifejteni, mégis mire alapozzák 
az előterjesztők, hogy teljesülni fog, mert ennek tükrében valószínűsíthető, hogy 
a hiány még több is lehet. Véleménye, hogy ennek nem más az oka, mint az a 
gazdasági helyzet, amelyet a jelenlegi kormány okozott. 
 
Riz Gábor némi elismeréssel szemléli a városvezetés lavírozását a romló 
finanszírozási feltételek között, azt, hogy megpróbálnak tisztes városműködést 
produkálni. Elismeréssel szól, mert a város még működőképes és remélik, hogy 
a miniszterelnök ígéretéhez híven a jövő év a kiegyensúlyozott fejlődés, 
gazdasági fellendülés éve lesz, valamint a finanszírozási feltételek javulni 
fognak. Számára fontos, hogy a városnak van egy kiemelt beruházása: az új 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola építése. Ezzel kapcsolatban 
elmondja, a forrástérkép esetében figyelembe vették az ÉMOP keretén belül 
közoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése jogcímet, forrást, amely 
mentén megpróbálja a város az elérhető maximális támogatást megszerezni. 
Kérdése, mi a helyzet ezzel a pályázattal, mert a győztesek között nem találja a 
várost. 
 
Boda István megköszöni Vitális István hozzászólását. Hozzáteszi, hogyha a 
kötvényt nem bocsátották volna ki, akkor nem lett volna lehetőség fejleszteni. A 
béremelést illetően elmondja, kaptak forrást, de nem úgy és annyit, mint ahogy 
szerették volna, mert az ezzel kapcsolatos leírást csak nagyon nehezen lehetett 
értelmezni. Elmondja továbbá, hogy a 2009-es költségvetésből már valamennyi 
rész megjelent, de ez még sokat fog alakulni. Megemlíti továbbá, hogy 
szerkezeti feladatok megoldása előtt állnak még, mert nem érkeztek el eddig 
ahhoz az ideális szerkezethez, amellyel a várost ideálisan tudják működtetni. 
 
Kiss Sándor a vitát lezárja, megadja a szót Benedek Mihály polgármesternek. 
 
Benedek Mihály köszöni a hozzászólásokat. Vitális Istvánnak elmondja, a helyi 
adóbevételeket illetően kb. október közepe az az időpont, amikor láthatóvá 
válik, hogy fog teljesülni az önkormányzat helyi adóbevétel terve. Ezért, mint 
ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke is említette, a költségvetési rendelet 
decemberi tárgyalása során kerül ez módosításra. Reméli és bízik benne, hogy 
ez nem túl nagy eltéréssel teljesülni fog. A bérfinanszírozással kapcsolatban 
elmondja, utólag derült ki, hogy a béremelés teljes összegét a központi 
költségvetés nem fogja finanszírozza. Hozzáteszi, itt egy kis hiba történt, 
amelyért kollégái nevében elnézést kér és ezért is gondolták úgy, hogy ezzel a 
hiányt növelik, mert amit már egyszer odaadott a testület, azt nem veszi vissza. 
A Szakközépiskola építés az első körben elbírált pályázatok között valóban nem 
szerepel, de a pályázati feltételek adottak, a befogadó nyilatkozatot megkapták, 
így reméli, hogy a következő körben a 300 M Ft-os pályázatot pozitívan bírálják 
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el, és nem lesz szükség saját erő bevonására. Köszöni mindenki építő jellegű 
kritikáját és kéri a rendelet-tervezet támogatását. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
26/2008.(X.1.) számú rendeletét 

a város 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008.(II.20.) számú 
rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Képviselő testülete – figyelembe véve az évközi központi intézkedéseket, a 
helyi önkormányzati döntéseket és az intézményi kezdeményezéseket – a 2008 évi 
költségvetésről szóló 5/2008.(II.20.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 3. §  (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2008.évi  költségvetésének módosított bevételi főösszegét 13.624.967 E Ft-
ban állapítja meg. 

 (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti  
részletezését az 1. számú melléklet, címenkénti részletezését a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
2.§ 

 
A R. 4. §-a (1); (2); (3); (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
4. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. 

évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 14.005.210 E Ft-ban 
állapítja meg. 

 (2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésében megállapított főösszegének  
intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 

a.) A Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított kiadásainak 
előirányzata 7.815.939 E Ft , melyből 46.529 E Ft az általános 
tartalék, 5.025 E Ft a lakóterületi céltartalék és 2.384 E Ft a pályázati 
céltartalék összege. A kiadások feladatonkénti részletezését a 4. 
számú melléklet tartalmazza. 

b.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti 
szerv által folyósítandó támogatás módosított előirányzata 3.382.672 
E Ft. 
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 A folyósítandó támogatásokat önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervenként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 
c.) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 

158.238 E Ft, a beruházási kiadások módosított előirányzata 
2.046.712 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését 
a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi módosított bevételi 

és kiadási előirányzatait a 6/a., 6/b. és 6/c. számú mellékletek 
tartalmazzák. 

 
e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési intézményeinek módosított bevételi 
előirányzatait a 2/a. számú melléklet, módosított kiadási előirányzatát 
előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3/a. számú 
melléklet tartalmazza.  

 
f.) A költségvetési szervek 2008. évi létszámkeretét a 3/b. számú 

melléklet tartalmazza. 
  
(3) Az Önkormányzat 2008. évi módosított működési bevételeinek és 

kiadásainak mérlegét a 9. számú melléklet, a módosított felhalmozási 
bevételek és kiadások mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 
(4) Az Önkormányzat 2008. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak 

összevont mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 
A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
5. §  (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1) 

bekezdésében megállapított kiadási főösszeg különbözete 380.243 E Ft 
működési költségvetési hiány. 

  
(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti működési hiányt a Képviselő-testület az OTP 

Bank Nyrt.-től történő – legfeljebb 385.000 E Ft összegű – rövid lejáratú 
hitel felvételével finanszírozza. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert hogy a hitel felvételéhez szükséges iratokat, 
dokumentumokat, szerződéseket aláírja, a felmerülő kiadásokat teljesítse. 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 6. §-a, 9. § (10) 
bekezdése, 10. § (3) bekezdése, 15. §-a hatályát veszti. 
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2.) napirend 
 
Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója részére magasabb vezetői 
megbízás megadására és a magasabb vezetői megbízás meghosszabbítására 
 
Benedek Mihály elmondja, dr. Eszenyi Géza főigazgató magasabb vezetői 
megbízása 2008. október 1-jén lejár. Egyeztetve a főigazgató úrral, 2008. 
december 31-ig javasolja a testületnek a megbízás meghosszabbítását. 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a főigazgató 
megbízásának meghosszabbítását. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

225/KH/2008.(IX.30.) számú Határozat 
 

Tárgy:  Az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója részére magasabb vezetői 
megbízás megadása és a magasabb vezetői megbízás meghosszabbítása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva dr. Eszenyi Gézának (született: Ózd, 1945. október 1., anyja neve: Nagy 
Ilona, lakcíme: 3600 Ózd, Búzás völgy 21.) a 360/SzÜ. 184/KH/2003.(IX.18.) 
számú határozatában az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatói munkakörére 
adott kinevezésével azonos időtartamot – 2003. október 1. napjától 2008. 
szeptember 30. napjáig – magasabb vezetői megbízásnak elismeri és ezen 
vezetői megbízását – a közalkalmazotti jogviszonyban, jelenlegi illetményének 
változatlanul hagyásával – 2008. december 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

-.-.- 
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Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek. 
 
Riz Gábor képviselő távozik az ülésteremből. 
 

3.) napirend 
 
Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosítására 
 
Boda István három gondolatot kíván az előterjesztéshez fűzni. Az első, hogy a 
bizottság tagjainak munkája a jelentős és folyamatos, örömteli fejlesztések miatt 
megsokszorozódott. A második, hogy a felelősség nagy a tagokon, mert 
mindenki teljes vagyonával felel. A harmadik pedig, hogy a tiszteletdíj emelése 
a megnövekedett munkát ismeri el. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását támogatja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

226/KH/2008. (IX.30.) számú Határozat 
 

Tárgy:  Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
4/A. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„4/A. A bizottsági tagság anyagi elismerése 

A Közbeszerzési Bizottság tagját havi tiszteletdíj illeti meg, amelynek 
mértéke a köztisztviselői illetményalap 2,5-szerese” 

 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2008. október 1. 
 

4.) napirend 
 
Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiájának 
elfogadására 
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Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, megállapították, hogy részletes, alapos 
anyagról van szó, elfogadását támogatják. 
 
Benedek Mihály reményei szerint ebben a témában előre fognak még lépni. 
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

227/KH/2008. (IX.30.) számú Határozat 
 

Tárgy:  Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiájának 
elfogadása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletében szereplő Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiáját elfogadja.  
 
Felelős: Dr. Almási Csaba mb. jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 



227/KH/2008. (IX.30.) sz. határozat melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
Szervezetfejlesztési Stratégiája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ózd, 2008. szeptember 30. 
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Preambulum: 
Tényszerűen állapíthatjuk meg, hogy a XXI. századra kialakult az információs 
társadalom. Az információs társadalom tudásalapú társadalom, a közigazgatás 
legfőbb értéke a tudás és ennek kezelése. 
A gazdasági élet változása és az információtechnológia robbanásszerű fejlődése 
következtében egyre több ember számára válik lehetségessé az otthoni, 
munkahelyi vagy mobil számítógépen és mobiltelefonon keresztül a naponta 
bővülő információtömeghez való hozzáférés. 
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásával kijelölte azt az irányt, 
amely felé a jövőben haladni kíván. Az európai fejlődés egyértelműen a 
tudásalapú gazdaság és az információs társadalom irányába halad. Ha nem 
készülünk fel a változásokra aktívan, csak passzív szemlélők maradunk, 
előnyökről kevésbé részesülünk majd. 
A stratégiák feladata, hogy meghatározzák a fejlesztési célokat és prioritásokat. 
A technológiákat és a tudáshoz vezető utat csak állami szerepvállalással lehet 
megvalósítani, az állam szerepvállalása a közigazgatás területén a legfontosabb. 
A kedvező gazdasági környezet megteremtéséhez, a helyi közösségek 
megszervezéséhez elengedhetetlen a települési önkormányzatok hatékony és 
szakszerű munkája. Kiemelt feladat hárul az önkormányzati intézményekre és a 
polgármesteri hivatalokra. 
A helyi ügyek gyors és szakszerű intézése, a bürokratikus akadályok mérséklése, 
a lakókkal és vállalkozókkal való partneri kapcsolat kialakítása egyrészt 
alapvető elvárás az önkormányzatokkal szemben, másrészt a sikeres és erős 
gazdaság fontos feltétele is.  
A települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak szervezetfejlesztése 
ezért is fontos célkitűzés, amely illeszkedik a magyar fejlesztési stratégiákban 
megfogalmazott fő célokhoz, a gazdasági növekedés és a versenyképesség 
fokozásához. Korszerűsödik a döntéshozatali eljárás, megújul a költségvetési 
tervezés, erősödik a partneri szemlélet, új szervezési-működési kultúra terjed el. 
Ezen célok elérése érdekében Ózd Város Önkormányzatának is technológiai, és 
tudás központú utat lehet választani. 
 
I. Célok, elvárások 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a közigazgatás három funkciója 
gyakorlásánál kíván javulást elérni: az ügyintézés tekintetében az eljárások 
egyszerűsítésével és az elektronikai támogathatóságra való átalakításával; az 
önkormányzási képesség javítása terén a helyi jogalkotási folyamat 
eredményesebbé tételével, s ehhez kapcsolódóan a partnerség erősítésével, a 
tervezési eszköztár bővítésével, továbbá az önkormányzat által ellátott 
igazgatási szolgáltatások megszervezésének a szükségszerű finomhangolásával; 
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illetve a közigazgatás működése tekintetében pedig a költség hatékony 
működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztésével. 
 
Az Ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésének nemcsak az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervhez azon belül is az Államreform Operatív 
Programhoz, az önkormányzat humán és gazdasági programjához, informatikai 
stratégiájához, hanem az Európai Unió akciótervéhez is igazodni kell, mely 
2010-ig alapvető célokat határozott meg: 
 

- Befogadó e-közigazgatás: 2010-ig az EU valamennyi állampolgára 
számára korra, nemre, nemzetiségre, vagyon helyzetre, stb. való tekintet nélkül 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy hozzáférhessen az elektronikus 
közszolgáltatásokhoz a technológiai platformok széles skáláján, mint digitális 
TV, személyi számítógép vagy mobiltelefon. 

- Hatékonyság és eredményesség: a közszolgálati működés bürokratikus 
elemeitől megfosztott szolgáltató, ügyfélközpontú szemléletű, elszámoltatható 
közigazgatásra van szükség. A hatékonyság növelésében óriási szerepük lehet az 
információs és kommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek 
kihasználásában.  

- Kulcsfontosságú szolgáltatások az állampolgárok és a cégek számára: a 
tagállamok valamennyi közbeszerzési eljárás elektronikussá tételét és legalább 
felének interneten keresztül történő lezajlását irányozzák elő.  

- Biztonságos szolgáltatások: kényelmes, megbízható, könnyen 
hozzáférhető és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani az 
állampolgároknak, melyek lehetővé teszik az elektronikus személyazonosítást, 
úgy hogy tartózkodási helytől függetlenül biztonságosan használhassák az 
elektronikus információs közszolgáltatásokat.  

- Az állampolgári részvétel és az elektronikus demokrácia erősítése: az 
információs és kommunikációs technológiáknak az állam- állampolgár 
viszonyrendszer átalakításában. 

 
Az Európai Unió ”Common List of Basic Public Service” ajánlása a tagállamok 
számára kötelezettséget határoz meg az állampolgároknak és az üzleti élet 
szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére és azok 
interneten keresztül történő igénybevételének szintjeire vonatkozóan.  
2010-ig az 5. szintet, azaz az automatizált e-közigazgatás szolgáltatási szintet 
kell elérni. A mindennapi élet számos területén jól kihasználható rendszer 
élhetőbb környezetet, többszörösen bővülő munkavégzési és kommunikációs 
lehetőséget kínál a lakosság számára. 
 
A Polgármesteri Hivatalok kiszolgálják az állampolgárokat, nem alá és 
fölérendeltségi kapcsolat, hanem mellérendeltségi viszonyban gondolkodnak. 
Ha rávezetjük az állampolgárokat, hogy korszerűbb technológiát használjanak, 
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akkor nemcsak a hivatalnak mint egésznek, hanem maguknak a szolgáltatásokat 
igénybevevőknek és az ott dolgozóknak is rengeteg energiát és 
kényelmetlenséget takarítanak meg.  
A szolgáltató közigazgatás gyorsan, hatékonyan, eredményesen követő módon 
dolgozza fel az ügyeket anélkül, hogy az ügyfeleknek kellene alkalmazkodniuk 
a közigazgatás intézményrendszerének térbeli és funkcionális tagoltságához. 
Célunk új szervezési- működési kultúra széleskörű elterjesztése, a stratégiai 
menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó 
gazda hozzáállás a költséghatékonyság megerősítésével.  
 
Ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb elvárások: 

- önkormányzat-lakosság, hivatal-lakosság közti interaktivitás biztosítása 
- ügyfélfogadás térbeli és időbeli korlátainak kitolása, illetve feloldása 
- gyorsabb, egységes ügyintézés 
- azonos ügy – azonos ügyintézés 
- esélyegyenlőség biztosítása. 

 
Szervezettséggel, szervezéssel kapcsolatos fontosabb elvárások: 

- átlátható folyamatok, jogkövető megoldások 
- felelősségek egyértelmű definiálása, nyomon követése konkrét esetekben 

is 
- önkormányzatok, intézmények, társhatóságok közötti információ-csere 

előmozdítása 
- e-önkormányzati informatikai modellek kialakítása 
- párhuzamos irattárak kiküszöbölése 
- önkormányzat munkatársainak informatikai felkészültségének elmélyítése 
- egyéb irányú továbbképzések 
- adatvédelem 
- nyilvánosság biztosítása 
- közérdekű és közhasznú adatok hozzáférhetővé tétele. 

 
Mivel az önkormányzatok minden egyes ügyfele számára minden szempontból 
még hosszú ideig nem lesz igény valamennyi ügy kizárólagos elektronikus úton 
történő ügyintézésére, a papír alapú és az elektronikus ügymenetek párhuzamos 
futására lesz szükség! 
 
Milyen eredményt várunk a szervezetfejlesztési stratégiától: 

- döntési folyamatok megalapozottságának javulása 
- átlátható információáramlás biztosítja a döntési folyamat szereplőinek 

tájékozottságát 
- partnerek gyors és érthető tájékoztatása a döntésekről 
- civil szervezetek teljesebb körű bevonása a döntéshozataltól a 

megvalósulásig 
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- javul a hivatalok szakmai munkájának minősége, korszerű informatikai 
folyamattámogatások alkalmazásával 

- korszerű költségvetési technikák alkalmazásával pontosabb költségvetési 
tervek összeállítása és költségvetés végrehajtása 

- erősödik a stratégiai szemlélet, mely beépül a meghatározó döntési 
folyamatokba 

- javul az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége, egyrészt 
mert jó gazdaként felügyeli az intézményeit, másrészt új technikák 
alkalmazásával ellenőrzi a közszolgáltatások minőségét 

- a szervezet-fejlesztési programmal növelhetjük az önkormányzat által 
nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságát 

- átalakul és szélesedik a szervezeti kultúra, ami biztosítja a fejlesztések 
fenntarthatóságát. 

Az állampolgárok bizonyos rétegének vannak ez irányú elvárásai amit jelen 
pillanatban nagyságrendileg nem tudunk felmérni, de biztos, hogy ezen 
feladatok elvégzése szükséges és megkerülhetetlen. 
 
II. Konkrét feladatok, elképzelések 
 
A konkrét stratégiai célok egy része a működési (személyi és tárgyi) feltételek, 
másik része pedig az info-kommunikációs eszközök fejlesztésével és a 
köztisztviselők képzésével függ össze. 
 

1.) Info-kommunikációs eszközök fejlesztése: 
Informatikai fejlesztés, e-önkormányzat, e-közigazgatás, e-dokumentáció 
megteremtése érdekében. Az információs társadalom révén lehetőség nyílik a 
helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb megoldására (korszerű, átfogó 
funkcionalitást megvalósító, magas fokon integrált alkalmazások bevezetése 
révén), az állampolgárok széles körű tájékoztatása, az elektronikus 
ügyintézés megvalósítására, kiterjesztésére (az internet lehetőségei és az 
átfogó, integrált információ rendszerek lehetőségei kihasználásával.). 
Megvalósítása érdekében az önkormányzati vezetőknek, képviselőknek, 
köztisztviselőknek elkötelezettséget kell vállalnia, meg kell szüntetni a 
megszokott intézményi és működési kerethez való szoros ragaszkodást. 
A rohamosan változó környezetben gyors reakcióra, változásra képes, 
rugalmas intézményrendszer kialakítására van szükség. Ezt felkészült, jól 
kommunikáló, informatikai tudással rendelkező szakembereknek kell 
működtetniük, a korszerűség, a bizalom és a hitelesség erősítése érdekében. 
Az informatika feladata az önkormányzatok támogatása küldetésük 
teljesítésében, céljaik elérésében, stratégiák megvalósításában, napi 
feladataik megoldásában, beleértve a gyors, bürokráciamentes, ügyfélbarát 
közigazgatási szolgáltatások nyújtását, az ügyintézés tér és időkorlátainak 
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áthidalását, az ügyintézési folyamat átláthatóbbá tételét és további 
feladatokat. 
A feladat csak az igények legszélesebb körét kiszolgáló, a legkorszerűbb 
rendszerekre, megoldásokra, eszközökre, technológiákra épülő, kiváló 
minőségű, nagy megbízhatóságú, költség-hatékony, belső (az önkormányzati 
felhasználók számára nyújtott) és külső (az ügyfelek, érdeklődők és a társ-
szervek számára biztosított) informatikai szolgáltatások nyújtásával 
teljesíthető. A szolgáltató típusú helyi közigazgatás, önkormányzat 
megteremtése, az önkormányzati szervek belső, működési hatékonyságának 
fokozása, a költségek optimalizálása megköveteli a feladatok legszélesebb 
körét átfogó, integrált, önkormányzati információs rendszert, valamint a 
korszerű, megbízható, költség-hatékony info-kommunikációs infrastruktúrát. 
Ez az informatika képes támogatni a hatékony gazdálkodást, az 
önkormányzati tudás integrálását, a tudásbázis kiépítését, hasznosítását, és 
további feladatokat. Az elektronikus ügyintézés, ügyvitel, gazdálkodás, 
döntéstámogatás és irányítás hosszabb távon akár lényegesen is olcsóbb 
lehet, mint a jelenlegi működési modell, így megvalósítása a költség-
optimalizáció szempontjából sem elhanyagolható. 
A szolgáltató-típusú helyi közigazgatás feltétele a közigazgatási szervek 
belső, működési hatékonyságának fokozása. A hatékony belső működés 
megteremtése és a költségek 
optimalizálása megköveteli: 
 
- a feladatok legszélesebb körét átfogó, integrált, a hatékony ügyintézést, 

ügyfélkezelést 
- a papíralapú működést felváltó elektronikus iratkezelést 
- a munkafolyamat-kezelést (work-flow) 
- hatékony gazdálkodást, az adatvagyon hasznosítását, 
- döntéstámogatást, az önkormányzati tudás integrálását, 
- a tudás-bázis kiépítését, hasznosítását és további feladatokat támogató 

önkormányzati információs rendszert, 
- korszerű, megbízható, költség-hatékony infokommunikációs 

infrastruktúrát. 
 

Az önkormányzatok ügyfelei részére az elektronikus szolgáltatásokat a front-
office modul-csoportok valósítják meg. Így az e-ügyintézés, e-ügyfélkezelés, 
közérdekű, közhasznú információszolgáltatás, fórum, levelezés, elektronikus 
közbeszerzés stb. Az e-önkormányzás alrendszer a képviselő-testület és a 
bizottságok munkáját támogatja hatékonyan.  
A back-office modul-csoportok nyújtják az elektronikus szolgáltatások 
hátterét biztosító belső folyamatok, tevékenységek támogatását. Mint a 
közigazgatási alkalmazások, az adminisztratív modulok, vagy az 
irodaautomatizálás és kommunikáció. 
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Meg kell jeleníteni a közérdekű, közhasznú információkat. Az 
önkormányzati adatvagyon, információk közérdekű, közhasznú része meg 
kell jelenjen az interneten, elérhetővé, hasznosíthatóvá kell váljon mindenki 
számára, akit érint, illetve érdekel. 

 
Biztosítani kell a képviselő-testület és a bizottságok munkáját azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja azok munkáját (előkészítés, szavazatszámlálás, 
előterjesztések, jegyzőkönyvek stb.). 
A közigazgatás-ügyvitel az ügykezelést és az ügyintézést jelenti, az 
ügykezelés az irat előállításból és az iratkezelésből áll. 
Az ügyviteli ügyintéző rendszerek beépülnek az ügyintézés teljes 
folyamatába, az ügyindításon át a döntésig, illetve annak teljesüléséig, 
végrehajtásáig támogatják azt. 
Az e-önkormányzatban a számítógép a fő ügyintézési eszköz. Fontos a 
párhuzamos nyilvántartások ésszerűsítése és egyszerűsítése. 

 
A közigazgatási adatok jelentős része rendelkezik térbeli tulajdonságokkal, 
ezért térinformatikai alkalmazásokat célszerű használni.(pl. ingatlan-vagyon 
kataszter, közműnyilvántartás, városfejlesztés, környezetgazdálkodás) Sok 
esetben a különböző objektumok térbeli elhelyezkedése több szempontból 
nem közömbös. A térbeli és hozzájuk kapcsolódó numerikus adatok 
kezelését, elemzését, adatok szolgáltatását a térinformatikai rendszer végzi 
el. 

 
Megfelelő szoftverrel biztosítani kell az irodai és a kommunikációs feladatok 
magas szintű automatizálását, a hatékony munkavégzést. Együttműködni a 
többi alkalmazással, kiváltképp az internet alapú rendszerekkel. 

 
Élni kell a tudásmenedzsment eszköztárával, gazdálkodni az információkkal, 
melyeket a döntéstámogatás szolgálatába kell állítani. Nagy hangsúlyt 
fordítani a külső információs kapcsolatokra, a közszférában található 
intézményekkel érintkező rendszerek együttműködésére. Fontos hogy a 
rendszerek kompatibilisek legyenek egymással. A kompatibilitás mellett 
célszerű a közös közigazgatási fogalomtár kialakítása, használata és 
karbantartása. 

       
A jövőben a kistérségi összefogás, közös kistérségi informatikai fejlesztés és 
üzemeltetés, közös rendszerek és részben közös eszközök használata 
biztosítaná a megfelelő funkcionalitást ill. a megfelelő színvonalú rendszert 
és szervezetfejlesztést. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL tv. (KET) és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
értelmében meg kell teremteni egy új ügyviteli iktató rendszert és az 
elektronikus aláírás alapjait 2009. január 1-jétől.  
 
A KET megalkotása életbevágó fontosságú volt az e-ügyintézés 
szempontjából, a hagyományos papír alapú ügyintézésről az elektronikus 
ügyintézésre való áttérést teszi lehetővé úgy, hogy közben igazodni próbál a 
hazákban kialakult körülményekhez. 
 
A legnagyobb változást az elektronikus ügyiratok megjelenése és az azok 
hitelességét, beazonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hitelesítés, az 
elektronikus aláírás tényleges használata jelenti. 
 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 
szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet arra az alapelvre épít, hogy 
egyenrangúvá válik a hagyományos és az elektronikus iratok kezelése, 
amely nélkülözhetetlen a közigazgatási ügyek gyorsabb elintézéséhez. A 
rendelet egyebek mellett – az iratkezelés folyamatát áttekintve – 
meghatározza mindazokat a követelményeket, amelyek biztosítják a 
papíralapú és az elektronikus iratokat egyaránt tartalmazó ügyiratok 
egységének megőrzését, kezelhetőségét és használhatóságát a közfeladatok 
iratkezelése során. 
 
A KET igencsak felértékelte az elektronikus aláírást, amely ugyan 
jogszabályi szinten már létezik, de szélesebb körű használata csak 
napjainkban kezd megvalósulni. Különösen problémát okoz ez a Virtuális 
Okmányiroda használatában, ugyanis ott szinte alapkövetelménynek számít 
az elektronikus aláírási szolgáltatások használata és elterjedése. 
 
A Polgármesteri Hivatalban  a fenti követelmények végrehajtása érdekében 
az ügyviteli és iktató rendszert úgy kell kialakítani, hogy az kompatibilis 
legyen a meglévő térinformatikai rendszerhez és később egy 
dokumentumkezelő rendszer is ráépíthető legyen. 
 
A Polgármesteri Hivatal valamennyi szakterületén, ahol még nem 
rendelkeznek a hatósági munkát segítő programmal, be kell szerezni úgy, 
hogy kompatibilisek legyenek egymással, a már működő programokkal és a 
térinformatikai rendszerbe integrálható legyen.  
Meg kell teremteni az elektronikus aláírás feltételeit. Mivel nagyon kevés 
ügyfél fog fokozott biztonságú, illetve minősített aláírással rendelkezni, ezért 
továbbra is szükséges biztosítani a papír alapú ügyintézést illetve meg kell 
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vizsgálni annak lehetőségét, hogy a KET szerinti hatósági szerződés 
megkötésével számukra hogyan biztosítható ezen szolgáltatás igénybevétele. 
A kommunikációs problémák megoldása (osztályok, osztályok és 
városvezetés, Polgármesteri Hivatal és intézményei, Polgármesteri Hivatal és 
képviselő- testület, önkormányzat és lakosság között) érdekében szükséges 
döntési mechanizmust, testületi munkát és projektmenedzsmentet támogató 
rendszer létrehozása, mely egész folyamatokat felölel az előkészítéstől a 
döntésig, a végrehajtásig és a felelősség is nyomon követhető. 
Szükséges a városi cégek, intézményhálózat működésének racionalizálása, 
stratégiai tervező program beszerzése. 
Távlatokban a pénzügyi integrált rendszer bevezetésére, jelenleg az 
alkalmazott pénzügyi számítástechnikai programok térinformatikai 
rendszerbe integrálása.  
 
A 2003/98/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja a 2005. évi XC. 
törvény, mely az elektronikus információszabadságról szól. Az állam 
működésének átláthatóbbá tétele, a jogbiztonság növelése, civil kontroll 
érdekében a közérdekű adatokat az Interneten közzé kell tenni. A 
közzétételen jelen esetben az önkormányzat honlapján, digitális formában, 
bárki számára, személyazonosítás nélküli, korlátozásoktól mentes, ingyen 
letöltési lehetőséget értünk.  
Az önkormányzat honlapja a fenti követelményeknek megfelel, de 
folyamatosan meg kell újítani, új információkat kell biztosítani a látogatók 
számára. 
 
Az Internet a legcélszerűbb eszköz arra, hogy egy település bemutatkozzon a 
világnak illetve, hogy az önkormányzat vezetése naprakész 
információáramlást biztosítson, mind a településen élők, mind a tágabb 
környezete felé. Az Internet már nemcsak egy informatikai fogalom és 
eszköz, hanem az információközvetítés leggyorsabb és egyik legolcsóbb 
csatornája. 
Az önkormányzati honlap egy olyan eszköz, amelyet feltétlenül be kell 
építeni a szervezet működésébe és fel kell ismerni, hogy mind a használói, 
mind a tulajdonosai számára végtelen lehetőséget képes nyújtani.  
 
A települési portálok központi jelentőséget kapnak a megújuló 
közigazgatásban, a sikert nagymértékben meg fogja határozni a portálokon 
üzemeltetett funkciók, szolgáltatások megjelenése, használhatósága. A 
portált azonban nem elég kifejleszteni, hanem gondoskodni kell a folyamatos 
karbantartásról, az információk aktualizálásáról. 
 
A fentiek megvalósítása érdekében természetesen szükséges egy megfelelő 
hardver park biztosítása. Az informatikai koncepcióban meghatározottak 
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szerint évente szükséges a számítógéppark állapotának felülvizsgálata és 
cseréje, az OSL szerződés meghosszabbítása. Kiemelten kell foglalkozni a 
nagy teljesítményű központi nyomtatók megvásárlásának kérdésével, a 
költségek csökkentése érdekében. 
 
Igényként merült fel a Polgármesteri Hivatalban működő ügyfélhívó rendszer 
megvalósítása. Internettel történő összekötése esetén az ügyfelek otthonról is 
tájékozódhatnak ügytípusonként a várakozó ügyfelek számáról.  
 
A közigazgatás működésében az informatika alapvető változást hozott. Az 
informatika feladata az önkormányzatok támogatása a küldetésük 
teljesítésében, céljaik elérésében, stratégiáik megvalósításában, napi 
feladataik megoldásában, beleértve a gyors, bürokrácia-mentes, ügyfélbarát 
közigazgatási szolgáltatások nyújtását, az ügyintézés tér- és időkorlátai 
áthidalását, az ügyintézési folyamat átláthatóvá tételét és további feladatokat. 
A feladat csak az igények legszélesebb körét kiszolgáló, a legkorszerűbb 
rendszerekre, megoldásokra, eszközökre, technológiákra épülő, kiváló 
minőségű, nagy megbízhatóságú, költség-hatékony, belső és külső 
informatikai szolgáltatások nyújtásával teljesíthető. 

Az info-kommunikációs technológiák fejlődése a helyi önkormányzatok 
működését ez idáig soha nem látott mértékben teheti demokratikusabbá. 

Meg kell valósítani a Polgármesteri hivatal és társ intézményei közötti adat 
kapcsolatot, ami nagy mértékben növeli a működési hatékonyságot. Az 
adatforgalmi kapcsolaton kívül, mód nyílhatna az ingyenes telefon 
összeköttetésre is . 
A Hivatal és társ intézményei közti adatátviteli rendszer lehetővé tenné egy 
egységes gazdálkodási rendszer kivitelezését, mely a hatékony működés 
finanszírozást szolgálná. 
 
2./ Képzések, továbbképzések: 
 
A közigazgatási és szervezetfejlesztések egyik problémája volt korábban is, 
hogy a bevezetéssel együtt nem készítették fel az önkormányzati hivatalok 
dolgozóit, az önkormányzati képviselőket, a lakosságot. 
Meg kell szerezni azt a tudást, amivel képessé válunk a fejlesztések 
alkalmazására. 
Így önkormányzati keretek között, ECDL szintű tudás megszerzése, digitális 
önkormányzat programjában való képzés, a különböző felhasználói szintnek 
megfelelően, önkormányzati portál frissítéséhez alapfokú szerkesztési 
ismeretek, weblap szerkesztési ismeretek, speciális tanfolyamok az érintett 
szakterületen dolgozóknak az általuk használt szoftver eszközökről. 
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A képzéseknek folyamatosan, és a technológia fejlődésekkel összhangban 
kell megvalósulniuk. 
 
Lakossági oldalaknál cél, hogy e-önkormányzat rendszereit, szolgáltatásait 
interaktív módon használni tudja, így pl. online ügyintézésre, e-
demokráciában való részvétel, „digitális önkormányzat” felhasználói 
ismeretek széleskörű elsajátítására, adatbázisokhoz való hozzáférés.  

A helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb megoldására az információs 
társadalom révén nyílik lehetőség. 
Az információ megszerzése, a feladatok hatékonyabb megoldása érdekében a 
fejlesztési célok, prioritások meghatározása az információs társadalom 
stratégia feladata. Ahhoz, hogy a stratégiában megfogalmazottak társadalmi 
szinten is megvalósulhassanak nagy szerepük van az önkormányzatoknak 
mégpedig úgy, hogy helyi stratégiákat fogalmaznak meg. 
 
Az önkormányzatok az informatika infrastruktúra létrehozásában még nagy 
lemaradásban vannak más Európai Uniós tagállamokkal szemben. A 
fejlesztésre, üzemeltetésre fordítható saját pénzügyi erőforrások szűkösek, 
pályázatokra van szükség. A pályázatok egyik feltétele azonban az, hogy az 
önkormányzat szakmailag és pénzügyileg megalapozott stratégiával 
rendelkezzen. 
 
Az Uniós elvárásoknak megfelelni azonnal nem tudunk, de törekedni kell 
ezen elvárásoknak rövid időn belül megfelelni.  
Ezen stratégiai elképzelések alapjául szolgálnak az ügyfélközpontú, 
hatékony, hatósági és városüzemeltetési feladatok megvalósításának. 

 
 

5.) napirend 
 
Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terv felülvizsgálata 
egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos önkormányzati véleményre 
 
Szalári István elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, a testület számára elfogadását egyhangúlag 
javasolja. 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
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228/KH/2008.(IX.30.) számú Határozat 

 
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terv felülvizsgálata 

egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos önkormányzati vélemény 
 
A Képviselőtestület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Területrendezési Terv felülvizsgálat egyeztetési 
dokumentációjának jóváhagyandó munkarészeit az alábbi kiegészítésekkel 
javasolja elfogadásra: 
 
1. Az előzetes véleményezési eljárás során Ózd város Önkormányzata részéről 

továbbra is támogatandó célként kértük figyelembe venni Ózd, Sajóvárkony-
Tábla térségében kb. 27 ha-os zöldmezős ipari terület kialakítását és 
tájékoztatást adtunk az ipari terület kialakítása érdekében eddig végzett 
beruházásokról. A fenti önkormányzati törekvés támogatottságának 
biztosítása érdekében kérjük, hogy a Területrendezési Tervben a fenti terület 
továbbra is „Ipari Park”-ként kerüljön megjelölésre. Ennek megfelelően a 
határozat-tervezet 11. sz. térképi mellékletén – figyelembe véve a meglévő 
barnamezős Ipari Parkot – Ózd vonatkozásában 2 „Ipari Park” jelölés 
szerepeljen. 

 
2. A közlekedési hálózat egyeztetési dokumentációjában, illetve annak 

jóváhagyásra kerülő munkarészeiben – elsősorban a szerkezeti terven – 
konkrétan nyomon követhető fejlesztéseken túl továbbra is indokoltnak 
tarjuk az alábbi, Ózd közúti megközelíthetőségét javító fejlesztések 
támogatottságának megfogalmazását a Területrendezési Tervben: 

 
- Miskolc felől a 26. sz. főút 2x2 sávosításának folytatása Bánrévéig. 

Ennek az igénynek a megalapozottságát a véleményezési anyag is 
alátámasztja: Bánrévét „térségi jelentőségű logisztikai központ”-ként, 
illetve „országos jelentőségű közúti határátkelő”-ként és „országos 
jelentőségű vasúti határátkelő”-ként jelöli a szerkezeti terv.  
 

- Budapest felől a 23-25. sz. főutak – Bátonyterenye-Ózd közötti – 
kritikus átkelési szakaszán a kapacitás növelésének, a szűk, kis áteresztő 
képességű szakaszok kiiktatásának, ezen belül is a borsodnádasdi hegyi 
szerpentin kiváltásának igényét – melyet az előzetes véleményezési 
eljárás során jeleztünk – az egyeztetési dokumentáció nem kezeli.  
Az átkelési szakasz egy része ugyan Heves megyét érinti, Ózd és 
térsége Budapest felől történő megközelítése szempontjából azonban 
kiemelten fontos a fenti közútfejlesztési igények Borsod-Abaúj-
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Zemplén megye részéről történő támogatottsága is. Ezért kérjük a 
megoldás érdekében szükséges – műszaki szempontból több változatban 
is elképzelhető (meglévő nyomvonal felújítása, kapaszkodósávokkal 
történő kialakítása, hegy átvágása, stb.) – fejlesztések megjelenítését a 
Területrendezési Terv jóváhagyásra kerülő munkarészeiben.  
 

- Az Ózd-Susa és Jéne (Janice) közötti határátkelőt is indokolt a 
Területrendezési Tervben térségi jelentőségű határátkelőként 
szerepeltetni, mivel – a megfelelő közúti kapcsolat kiépítésével – a 
kistérségi szerepkört betöltő 40 ezres Ózd és a kb. 30 ezres 
Rimaszombat városok között biztosítaná a jelenleginél mintegy 25 km-
rel rövidebb összeköttetést.  

 
A tervezetben szereplő, az út- és vasúthálózatot érintő egyéb fejlesztésekkel 
egyetértve, az alábbiakat javasoljuk – szükség esetén – pontosítani: 
 

- A szerkezeti terven a 25-26. sz. főút Sajópüspökit-Bánrévét elkerülő 
szakaszának tervezett nyomvonala kismértékben eltér az eddig általunk 
elfogadottnak ismert változattól, mely a Hét-Serényfalvi elágazásnál köt 
be a jelenlegi nyomvonalba. Kérjük a nyomvonalat a közutak 
kezelőjével egyeztetni. 

 
- A rendelet-tervezet mellékletének szöveges részében az Eger-Putnok 

vasútvonal továbbra is szerepel, mint térségi jelentőségű mellékvonal, a 
szerkezeti-terven azonban nehezen követhető a nyomvonala. Lehetőség 
szerint kérjük javítani, láthatóbbá tenni.   

 
Ismételten hangsúlyozva a közlekedési infrastruktúra fejlesztések stratégiai 
fontosságát Ózd és térsége komplex felzárkóztatásában, kérjük, hogy a 
fejlesztések megvalósítását biztosító pályázati támogatási rendszer 
kidolgozását és működtetését a Megyei Önkormányzat a rendelkezésére álló 
eszközökkel segítse elő. 
 
Javasoljuk ezen feladat megjelenítését a határozati javaslat Megyei 
Közgyűlés részére tennivalókat megfogalmazó „Intézkedések” című 
fejezetében.  
 

3. A rendelet-tervezet 2. sz. szöveges melléklete térségi jelentőségű 
szennyvíztisztító telepként hozza az ózdi szennyvíztisztító telepet. A 
rendelet-tervezet rajzi részéről azonban lemaradt ennek jelölése, kérjük 
pótolni. 
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4. A jelenlegi Területrendezési Terv 30 %-os erdőterület növekedést ír elő Ózd-
Putnok térségében. Az erdőterületek növelésének megyei szintű 
támogatottságát egyértelművé téve ezt kérjük a jelenlegi tervezetbe is 
beépíteni, azzal, hogy a Megyei Önkormányzat lehetősége szerint segítse elő 
a megvalósítást célzó pályázatok (közmunka, stb.) kiírását.  

 
5. A kistérségi szerepkör és a térség természeti, táji adottságai – „Országos 

jelentőségű tájképvédelmi övezet” – is indokolják, hogy Ózd város is 
megjelölésre kerüljön a határozat-tervezet 12. sz. rajzi mellékletén, mint 
„Szervezőközpont és turisztikai térségközpont”. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat 
megyei főépítészét, hogy a fentiekben foglaltakat vizsgálja meg, és a Megyei 
Területrendezési Terv felülvizsgálat egyeztetési anyagát azokkal értelemszerűen 
egészítse ki, illetve a jóváhagyandó munkarészek Megyei Közgyűlés elé 
terjesztésénél vegye figyelembe az észrevételeket.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

-.-.- 
 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek, mivel a következő napirendi pont előterjesztője. 
 

6.) napirend 
 
Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében meghirdetett 
pályázaton történő részvételre, az „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és 
elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” tárgyú pályázat 
benyújtására 
 
Benedek Mihály elmondja, egy lehetőség adódott arra, hogy a szennyvízhálózat 
bővítése után az ivóvízhálózat fejlesztéséhez is pályázati pénzt sikerüljön 
szerezni. Kéri, hogy a javaslatot - amelyet a VÍZMŰ Kft-vel, a 
Településfejlesztési és Stratégiai Osztállyal összeállítottak és folyamatosan 
terveznek - támogassa a testület, mert több, mint 1 Mrd Ft-ot sikerülhet az 
ivóvízhálózat fejlesztésére fordítani. 
 
Erdősi János felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a pályázaton sikeresen 
szerepelnek, nemcsak a város egyes területeit juttathatják egészséges ivóvízhez 
– amennyiben nyernek a pályázaton -, hanem lehetőség adódhat a VÍZMŰ Kft 
számára a régi, elavult, sok problémát jelentő csövek cseréjére, ezáltal 
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csökkenhet a vízveszteség, továbbá a vízdíj árának emelkedését is mérsékelheti. 
A pályázat benyújtásához 15 %-os önerő szükséges. Mindezeket figyelembe 
véve támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Vitális István üdvözli az előterjesztésben foglaltakat, mert ezzel a 184 M Ft-os 
befektetéssel jelentős vízmegtakarítást érhetnek el. Ez a vízelfolyás csökkenés 
alapja lehet pl. annak, hogy a VÍZMŰ Kft-nél profit jelentkezik és 
önfinanszírozóvá válik. Úgy gondolja, ez egy olyan lehetőség, amelyekkel élni 
kell.  
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

229/KH/2008.(IX.30.) számú Határozat 
 
 
Tárgy:  A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében meghirdetett 

pályázaton történő részvétel, az „Ózd városi ivóvíz-ellátási 
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” 
tárgyú pályázat benyújtása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata az 

„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 
fenntartható irányítása” tárgyában pályázatot nyújtson be a „Svájci-Magyar 
Együttműködési Program” keretében meghirdetett kétlépcsős pályázati 
felhívásra. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
 
 

2) Ózd Város Önkormányzata a pályázott 1.227.599.880,- Ft (8.550.532 CHF) 
becsült összköltségű projekt megvalósításához szükséges 15 % mértékű saját 
forrást, összesen 184,14 M Ft-ot 2009-2011. között, az ütemezésnek 
megfelelő évenkénti bontásban aktuális évi költségvetési rendeleteiben 
biztosítja.  
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Felelős:    Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: tárgyévi költségvetés elfogadásának időpontja 

 
 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, dokumentumok 
aláírására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő: értelemszerűen a megadott pályázati határidők  

 
-.-.- 

 
Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek. 
 
 

7.) napirend 
 
Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2008. évi módosított üzleti tervének elfogadására  
 
 
Boda István elmondja, egy korábbi testületi döntéssel van összhangban a 
jelenlegi előterjesztés. A Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, 2 tartózkodás mellett elfogadását támogatja. Tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy a határozati javaslat egy régebbi változata került kiküldésre, ezért 
az alábbi módosítást teszi: „A Társaság jelen határozat mellékletében foglalt 
2008. évi módosított üzleti tervét jóváhagyja. Felhatalmazza az ügyvezetőt, 
hogy az üzleti tervben rögzített racionalizálási intézkedéseket hajtsa végre. A 
végleges pénzügyi rendezésre az átvilágítás eredményének ismeretében, az Ózd 
városi költségvetés 2008. évi véglegesítésénél kell intézkedni. Felelős:  az üzleti 
terv végrehajtásáért: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője, Határidő: 2008.december 
31. Felelős:  a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséért: 
PH. Pénzügyi Osztály, Határidő: 2008. december havi képviselő-testületi ülés” 
 
 
Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

230/KH/2008.(IX.30.) számú Határozat 
 
 
Tárgy:  Az ÓZDSZOLG KHT 2008. évi módosított üzleti tervének elfogadása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Társaság jelen határozat mellékletében foglalt 2008. évi módosított üzleti 
tervét jóváhagyja. Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervben rögzített 
racionalizálási intézkedéseket hajtsa végre. 
A végleges pénzügyi rendezésre az átvilágítás eredményének ismeretében, az 
Ózd városi költségvetés 2008. évi véglegesítésénél kell intézkedni. 
  
Felelős:  az üzleti terv végrehajtásáért: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
Határidő: 2008.december 31. 
 
Felelős:  a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséért: PH. 

Pénzügyi Osztály 
Határidő: 2008. december havi képviselő-testületi ülés 
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                         ÓZDSZOLG KHT 2008. évi módosított üzleti terve                 230/KH/2008.(IX.30.)sz.határozat melléklete 

          e Ft-ban 

Bevételek 
önkományzati támogatás közhasznú fogl. közmunka Feladat megnevezése 

müködési fejlesztési  önk-i állami 
közcélú       

fogl. önk-i állami 
saját bevétel 

Bevétel 
összesen 

Kiadás 
összesen 

1.Temetkezési Gond.     1 320 2 899 3 940     73 486 81 645 80 136 

2.Piacfelügyelet               20 779 20 779 19 977 

3.Városüzem.üzem 169 400 10 750 12 600 22 466 38 970 20 076 126 136 4 743 405 141 426 196 
  utak.járdák karbant. 13 500   3 195 5 744 985     2 871 26 295 28 039 
 autóbuszmegáll.karb. 1 000               1 000 1 600 
 játszóterek karbantart. 3 500   923 1 622         6 045 7 000 
 belvízrend.feladatok 6 000   6 177 11 047       400 23 624 23 000 
 forgalomtech.feladatok 3 000   922 1 621 984     125 6 652 8 000 
 hidak,korlátok karbant. 1 000               1 000 1 200 
 nyilv.WC-k üzmelt. 3 000             40 3 040 4 300 
 utak tisztítása (téli) 18 500 6 845 1 383 2 432 20 710     760 50 630 54 000 
 utak tisztítása (nyári) 5 000 3 905     16 291       25 196 24 000 
 közvilágítás 73 000               73 000 78 000 
 gyepmesteri szolg. 12 000             300 12 300 18 000 
 települési vízell. 9 000               9 000 10 000 
 közter.rágcs.ment. 1 000               1 000 1 200 
 egyéb városüz.feladatok 0               0 1 500 
 müködési célfeladatok 19 900             199 20 099 20 097 

 közmunkaprogram           20 076 126 136 48 146 260 146 260 

4.Zöldfel.gazd.részl. 48 000 0 2 076 8 744 69 526 0 0 2 761 131 107 141 592 
 zöldfelület gazd. 40 000   978 3 719 48 816     2 236 95 749 113 350 
 erdőgazdálkodás 8 000   1 098 5 025 20 710     525 35 358 28 242 

5.Bérbeadás 13 078 0 923 1 621 0 0 0 153 469 169 091 169 072 
 közterület haszn.               5 655 5 655 2 621 
 haszonbérlet               1 167 1 167 200 

 bérlemény hasznosítás 13 078   923 1 621       146 647 162 269 166 251 

6.Egyéb 5 700 0 0 0 0 0 0 84 704 90 404 88 194 
egyéb váll.tevékenység               84 704 84 704 82 494 

vk.-k komm.feladatai 5 700               5 700 5 700 
Összesen 236 178 10 750 16 919 35 730 112 436 20 076 126 136 339 942 898 167 925 167 

A  339 942e Ft. saját árbevétel tartalmaz  5.138 e Ft fejlesztési célra kapott elhatárolt támogatást, mely rendkívüli bevételként kerül elszámolásra. 
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8.) napirend 

 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG KHT közötti 2008. évi - 
városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás módosításának 
jóváhagyására 
 
Boda István: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

231/KH/2008. (IX.30.) számú Határozat 
 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Kht. közötti 2008. 
évi – városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás 
módosításának jóváhagyása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A határozat mellékletét képező Ózd Város Önkormányzata és az 

ÓZDSZOLG Kht. közötti 2008. évi – városüzemeltetési feladatok ellátására 
vonatkozó – Megállapodás módosítását elfogadja. 
 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodást módosító szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen 
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231/KH/2008. (IX.30.) sz. határozat melléklete 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 
1., képviseli: Benedek Mihály polgármester) a továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről az ÓZDSZOLG Kht. (3600 Ózd, Zrínyi M. út 5., képviseli: dr. 
Szemere Endre) a továbbiakban Kht. között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A felek egyezően adják elő, hogy közöttük a 80/KH/2008. IV.24.) sz. 
képviselő-testületi határozatnak megfelelően (továbbiakban 
megállapodás) a Ptk. 59. §-a alapján egymással közhasznú tevékenység 
folytatására megállapodást kötöttek, amely 2008. január 1-jén lépett 
hatályba.  

 
2. A felek az 1. pontban megjelölt megállapodást úgy módosítják, hogy a 

megállapodás 1., 2. és 3. számú mellékletének helyébe 2008. július 1-jei 
hatállyal jelen megállapodás 1., 2. és 3. számú melléklete lép.  

 
3. A megállapodás többi rendelkezése változatlanul hatályban marad.  
 

Ózd, 2008. szeptember 30. 
 
 
 
 ___________________________ ___________________________ 
        Ózd Város Önkormányzata képviseletében    ÓZDSZOLG Kht. képviseletében 
       Benedek Mihály     Dr. Szemere Endre 
         polgármester           ügyvezető 
 
 



 96

Megállapodás 1.sz. melléklete 
 

KIMUTATÁS 
az ÓZDSZOLG KHT-nak üzemeltetésre átadott  

önkormányzati tulajdonú ingatlan  
vagyontárgyakról és létesítményekről 

2008. 07.01. 
 

Terület Megnevezés Mennyiség 
Db ha m2 

Beépítetlen terület  (ebből piac: 8035/4 hrsz. 1 ha 3759 m2
                                                      7342/11 hrsz        5886 m2)

1182 241 9969 

Zöldterület 328 143 837 
Termőföld 1946 1173 7018 
- szántó 286 127 8073 
- rét 440 130 6513 
- legelő 269 451 2693 
- kert 576 56 6567 
- gyümölcsös 118 12 7802 
- nádas 2 - 4406 
- erdő 255 394 0964 
Vizek 19 13 200 
- tó 1 4 2215 
- patak 18 8 7985 
Csatorna 4 1 4233 
Utak 428 258 4603 
Belterületi utak 345 197 1263 
Külterületi utak 83 61 3340 
Híd 47   
Temető 9 20 6133 
Sporttelep 4 8 5041 
Illemhely 3 - 795 
Idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ter. 53 6 7283 
Dögtér 1 - 129 
Piac (Vásárcsarnok) 1 - 1054 
Egyéb építmény (vízmű, gázfogadó, víztároló) 4 - 1252 
Lakás  1063 53 34 
Helyiségek  19 17 1241 
Telephely Zrínyi út 5.  1 - 8344 
Egyebek összesen: 1205 107 1306 
Mindösszesen: 5112    1938 8166 

 
Létesítmények, illetve építmények: 
1. Csapadékcsatorna       42,6 km 
2. Játszótér  (ebből homokozóval rendelkezik 55 db)  76 db 
3. Műalkotás, illetve emlékmű     36 db 
4. Járda        11-7092 m2 
5. Parkoló        2-8688 m2 
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Megállapodás 2. sz. melléklete 
 

K I M U T A T Á S 
az ÓZDSZOLG KHT-nak üzemeltetésre átadott, 

ingatlanokról és tárgyi eszközökről 
2008. 07. 01. 

 
M e g n e v e z é s Beszerzés

Éve 
Könyv szerinti 

érték 
Menny. 

(db) 
1. Ingatlanok                                 Leltári szám    
Közvetlen tevékenységet szolgáló       550.252.860  
Egyéb tevékenységet szolgáló            8.340.314.685  
Ö s s z e s e n  8.890.567.545  
    
2. Gépek, berendezések    
Döngölő BS GOY típ.                               000076 1994. 0 1 
Maco kompresszor                                    000077 1991. 0 1 
Robbanómotoros vésőgép                         000078 1989. 0 1 
Aszfaltvéső                                                000079 1993. 0 2 
Makita gyalugép és kés 1911 b                  000080 1993. 0 1 
Weimár típ. rakodógép fa 4/2                    000081 1992. 0 1 
Wibromax úthenger                                   000083 1992. 0 1 
Weimár csipegető kanál                             000084 1993. 0 1 
Pótkocsi KF 04                                           000087 1993. 0 1 
Maya szekrénysor                                       000089 1993. 0 1 
Hidraulikus kézi csőhajlító készülék          000090 1994. 0 1 
Szintezőműszer NI C4                                000091 1991. 0 1 
Agregátor típ. 085002                                 000096 1991. 0 1 
Hűtőgép faburkolatú                                   000097 1989. 0 1 
Íróasztal                                                      000100 1989. 0 5 
Íróasztal                                                      000101 1989. 0 2 
Íróasztal                                                      000102 1990. 0 2 
Avas polcos szekrény                                 000104 1993. 0 4 
Írógép monitor (kazetta, floppy) AEG       000109 1994. 0 1 
Bozótirtó kés FS 220                                  000110 1994. 0 1 
Halott hűtő                                                  000114 1997. 0 1 
Szentesi íróasztal                                        000116 1993. 0 1 
Mecsek IV. íróasztal                                   000117 1993. 0 3 
Betonkeverő                                               000118 1990. 0 1 
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Avas üveges szekrény                              000119 1989. 0 4 
Szekrény 2 ajtós                                       000123 1990. 0 3 
Ülőpad                                                      005850 2003. 162.838 7 
Szemetes edényzet                                   005851   2003. 0 19 
Ülőpad és szeméttárolók                          006069 2004. 658.588 18+20 
Kutyakenel                                               006089 2004. 241.967 4 
Hűtőgép                                                    007070  2000. 0 1 
Ipari fúró- védőkalapács                           007071  2001. 0 1 
Elektronikus vésőkalapács                       007072  2001. 0 1 
Univer létra   (3 részes)                            007073  2004 25.411 1 
Csatornatisztító gép                                  007074  2001. 0 1 
Lakókonténer                                            007075  2001. 0 2 
Alumínium létra                                       007076  2004. 0 1 
Satupad ph. satuval 5599                          007083  0 1 
Lemezvágó olló 5609                               007084  0 1 
Állványos köszörű 5619                           007085  0 1 
Asztali fúrógép + tokmány 5629-6199    007086  0 1 
Gyorsdaraboló 5639                                 007087  0 1 
Bádogos élhajlító 5649                            007088  0 1 
Peremező 5659                                        007089  0 1 
Kovács üllő 5669                                     007090  0 1 
Palackszállító kocsi 5689+5979+6209     007091  0 1 
Dissous palack+red.+tömlő 25 fm 5699+5989+6219 
007092 

 0 1 

Hegesztőtrafó 5709                                 007093  0 1 
Kézi menetmetsző 5719                          007094  0 1 
Elektromos ridgid 5739                           007095  0 1 
PB gázpalack 5749                                  007096  0 2 
Duguláselhárító 5809                              007099  0 1 
Hegesztő dinamó + kábel 40 fm 5819+6249  007100  0 1 
Zagyvaszivattyú 5859                              007102  0 1 
Áramfejlesztő aggregátor 5869                007103  0 1 
Hegesztőtrafó 5939                                  007104  0 1 
Szalagfűrész, szalagforraszt. 6299 6309  007107  0 1 
Faipari marógép 6319                              007108  0 1 
Porszívó + hosszabbító 10 fm 10249 10709   007109  0 1 
Elektromos fúrógép 6179                         007112  0 1 
Párhuzamsatu 6189                                  007113  0 1 
Gyalupad 6279                                         007114   0 1 
Fűnyírógép 10439                                    007115  0 1 
Diktafon 5049                                           007117  0 1 
Lézernyiomtató 5059                               007118  0 1 
Fényképezőgép 5069                                007119  0 1 
Mobiltelefon + töltő 5099                        007120  0 6 
Asztal klf 10009                                       007121  0 72 
Előszobafal 10049                                    007122  0 2 
Fogas 10059                                             007123  0 9 
Fotel 10069                                              007124  0 24 
Fiókos alátét 10079                                  007125  0 10 



 99

Függöny szalag 10109                              007126  0 26 
Hűtőgép 10129                                         007127  0 4 
Ülőgarnitúra 6 fotellel  10139                  007128  0 2 
Kávéfőző 10149                                       007129  0 1 
Kézszárító 10159                                      007130  0 2 
Konyhabútor 10169                                  007131  0 1 
Lámpa asztali 10179                                007132  0 2  
Lóca 10189-10199                                   007133    0 22 
Fém létra 10209                                        007134   0 3 
Mérleg 10219                                           007135  0 1 
Mikrosütő 10229                                      007136  0 1 
Nyomtatótartó 10239                               007137  0 4 
Pult 10269                                                007138  0 3 
Radiátor (olaj) 10279                               007139  0 2 
Rezsó 10289                                             007140  0 2 
Rádió 10299                                             007141  0 1 
Salgópolc 10309                                       007142  0 412 
Szék 10319+10259                                   007143  0 53 
Szekrény 10329+10339                            007144  0 44 
Szekrénysor 10349                                   007145  0 2 
Szőnyeg 10359                                         007146  0 5 
Szendvicssütő 10369                                007147  0 1 
Villanykályha 10389                                007149  0 1 
Gáztűzhely 10399                                     007150  0 1 
Irodai berendezés 10790-10840               007151  0 1 
Használt irodagépek 1910 
(zsebszámológép 7db 007152, szalagos számológép 14 db 
007157, tűzőgép 1 db 007154, lyukasztógép 1 db 007155, 
pénzkazetta 1 db 007156) 

 0 24 
 
 

 
Tűzoltó tömlő+fej                                    007171 2005 172.695 1 
Játszótéri berendezések Nagy I.út 31-43.      007239 2005 714.397 1 
Műkőpad                                                  007279 2005 0 20 
Műkő virágtál                                           007280 2005 0 27 
Targonca Diesel üzemű                            007247      2006 2.416.055 1 
Esztergagép                                              007248 2006 1.616.087 1 
Irodakonténer                                           007249 2006 1.373.678 2 
WC konténer                                            007250 2006 1.006.025 3 
Élhajlítógép                                              007251 2006 289.933 1 
Stroboszkóp                                             007254 2006 110.942 1 
Szalagfüggöny                                         007281 2006 390.245 4 
Játszótéri berendezések 8536/5 hrsz       007314 2006 1.552.899 1 
Játszótéri berend. Bibó 1-5,Szent I.út     007319 2006 173.724 1 
Játszótéri berend. 7709/4. hrsz.               007323 2006 491.433 1 
Játszótéri berend. 7709/20. hrsz.             007325 2006 280.816 1 
Játszótéri berend. 7302/4. hrsz.                007327 2006 766.125 1 
Játszótéri berend. 1704/3. hrsz.                007331 2006 966.617 1 
Utcabútorok, szemetes edényzetek          007338 2006 261.846 1 
Gázkazán                                                  007349 2007 0 1 
Faszegély gyártás, kihelyezés                  007352 2007 316.589 1 
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Újtéri játszótér       8415/111  hrsz          007529 2008 160.175 1 
Bolyki főúti játszótér 8408/57 hrsz          007554  2008 475.723 1 
Újváros téri játszóeszközök 8415/111     007555 2008 259.355 1 
Ifjúságipark játszótér 8616 hrsz               007557 2008 3.670.218 1 
Piac úti seb.mérő 7282 hrsz.                    007558 2008 341.981 1 
Lehelv.úti játszótér 8113 hrsz                  007559 2008 2.692.608 1 
Útbaigazító oszlop Brassói út + 6 db tábla            007518 2008 0 1 
Útbaigazító  oszlop+5 db feliratozott tábla            007519 2008 0 1 
Szemétgyűjtő „Tiszántúli”                       007520 2008 0 7 
Közl.szab.műkőgolyó betonvas               007521 2008 0 20 
Ö s s z e s e n:  21.588.970  
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3. Számítástechnika    
Számlázó, ÁFA és pénzügyi program      000001 1995. 0 1 
Költségvetési program                             000004 1994. 0 1 
Anyaggazdálkodási program                    000005 1993. 0 1 
Analitikus nyilvántartás                           000007 1993. 0 1 
Nyomtató FX 1170                                   000057 1993. 0 1 
Nyomtató FX 1170                                   000061 1995. 0 1 
Temetőkataszter készítése a Gyári temetőbe             4782 2001. 0 1 
ISDN csatlakozás                                         7001  2000. 0 1 
Pénzügyi folyószámla szoftver                    7003   1997. 0 1 
ISDN csatlakozás                                         7002 2002. 1.204 1 
Norton antivírus szoftver                             7004   2002. 0 1 
MS-DOS 6.22 szofver. OM                         7005   2002. 0 13 
Windoxs xp Home OEM szoftver                7006  2003. 0 1 
Eszköznyilvántartó szoftver                         7007 2003. 0 1 
Windows XP home OEM szoftver              7008  2004. 0 1 
Ingatlannyilvántartó számlázási szoftver     7009  1994. 0 1 
Novell 3.12                                                   7010  1994. 0 1 
Adóperes ügy, fiz.megh.                              7011  1999. 0 1 
Windows OM. Office 2000                          7012  2001. 0 1 
Microsoft Windows 98                                 7013  2002. 0 1 
Netware 5.0SRV UPG ANY 5                     7014 2000. 0 1 
Netware 5.0 ADD.LIC. UPG: 10 US           7015 2000. 0 1 
Számítógép                                                   7020  2004. 0 1 
Számítógép                                                   7022  2004. 0 1 
Telefonrendszer                                            7023  2002  0 1 
Színes nyomtató                                           7024  2002. 0 1 
Lézer nyomtató                                             7025  2002. 0 1 
Hálózat                                                         7026  2003. 0 1 
Monitor                                                         7027  2003. 0 1 
Monitor                                                         7028  2003. 0 1 
Számítógép xp                                              7029  2003. 0 1 
Számítógép xp                                              7030  2003.  0 1 
Monitor 17” FLAT color                              7033  2004. 0 1 
Számítógép AMP2500XP+N                       7034 2004. 0 1 
Számítógép intelcel 256 mb                         7035  2004. 0 1 
Samsung monitor 793  s                               7036  2004. 0 1 
Számítógép /In.cel 512 MB                          7037  2004. 0 1 
Samsung monitor 793 MB                           7038  2004. 0 1 
Írógép                                                           7039  1993. 0 1 
Nyomtató                                                      7041  1994. 0 1 
Nyomtató                                                      7042  1994. 0 1 
Nyomtató                                                      7043  1994. 0 1 
Számítógép                                                   7044  1994. 0 1 
Számítógép                                                   7045  1994. 0 1 
Nyomtató                                                      7046  1994. 0 1 
Nyomtató                                                      7047  1995.  0 1 
Nyomtató                                                      7048  1995. 0 1 
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Telefax                                                          7049 1997. 0 1 
Számítógép                                                   7050 1998 0 1 
Nyomtató                                                      7051 1998. 0 1 
Számítógép                                                   7054  2000. 0 1 
ISDN készülék                                             7056 2000. 0 1 
Nyomtató                                                      7057 2000. 0 1 
Nyomtató                                                      7058  2000. 0 1 
Számítógép                                                   7060  2000. 0 1 
Nyomtató                                                      7061  2000. 0 1 
Számítógép                                                   7064 2001. 0 1 
Számítógép                                                   7065 2001. 0 1 
Nyomtató                                                      7066 2001. 0 1 
Nyomtató                                                      7067 2001. 0 1 
Monitor                                                         7068  2001. 0 2 
Számítógép                                                   7069  2001. 0 1 
Ö s s z e s e n  1.204  
 
4. Járművek 

   

Suzuki személygépkocsi HVT-419          007077  2001. 0 1 
Mazda tehergépkocsi GLU-893               007078  1997. 0 1 
    
Ö s s z e s e n  0  
    
5. Képzőművészeti alkotások     
II. Vh. Emlékmű                                      000023 1995. 3.693.375 1 
Sellő                                                         000024 1998. 4.500.000 1 
Jancsi vitéz                                               000025 1998. 1.800.000 1 
Kohász                                                     000026 1998. 6.500.000 1 
Hengerész (bronz 514-es figura)              000027 1998. 6.000.000 1 
Tekéző szobor (alumínium 5/4-es figura)      000028 1998. 3.000.000 1 
Álló lány (vas lemezplasztika)                       000029 1998. 2.000.000 1 
Szomjúság (1985. mészkő 5/4-es figura)       000031 1998. 500.000 1 
Anya fiával (1979. mészkő 5/4-es figurák)    000032 1998. 4.500.000 1 
I. Vh. emlékmű mészkő életnagyságú            000033 1998. 2.000.000 1 
Álló nő (1957. mészkő másfélszeres)             000034 1998. 4.000.000 1 
Fürdőző elefánt (1963. mészkő 120 cm)         000035 1998. 1.500.000 1 
Petőfi (1949. bronz 5/4-es figura)                   000036 1998. 6.000.000 1 
Levegőben viask. madárpár (1962. v.réz)       000037 1998. 2.200.000 1 
Fésülködő nő (1961. mészkő másfélszeres)    000038 1998. 4.000.000 1 
Őzikék (1962. mészkő kb. 130 cm)                000039 1998. 1.000.000 1 
Ülő lány (1964. mészkő 5/4-es életnagys.)     000040 1998. 2.000.000 1 
Hírvivő szobor (1970. bronz 5/4-es életn.)     000041 1998. 6.000.000 1 
Madárkő (1963. mészkő 210 cm)                   000043 1998. 2.000.000 1 
I-II. Vh. Emlékmű                                           000044 1998. 1.500.000 1 
Martinász család 1960. alu. Lemezborítás      000046 1998. 4.000.000 1 
Falkép 1979. 48 m2                                         000048 1998. 25.000.000 1 
Mekcsey emléktábla 1986. bronz égetett        000049 1998. 600.000 1 
Falkép 1965. graffitó                                       000050 1998. 4.000.000 1 
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Épületplasztika 1959. vörösréz lemez             000051 1998. 3.500.000 1 
Falkép 1970. 10,8m2 vegyes any. Mozaik      000052 1998. 12.000.000 1 
Falkép 1968. másolatlan                                  000053 1998. 1.300.000 1 
Generál Elektric RT emléktáblája                   000054 1999. 70.600 1 
Acélmű robbanás áldozatainak emlékműve      00055 2000. 435.000 1 
Susai I-II. világháborús emlékmű felúj.          004765 2001. 588.800 1 
Uraji I-II. világháborús hősi emlékmű            005349 2002. 500.000 1 
Bánszállási Hősi Emlékmű                             005876 2003. 500.000 1 
Palóc-Vasvár-Irottkő emlékmű alapkész.       007168 2005 192.698 1 
C enteri I-II. Vh.Hősei emlékmű                    007179  500.000 1 
FAM robbanás áldozatainak emlékkő             007222  346.138 1 
Gyár úton „56-os emlékmű”                           007335 2006 6.897.770 1 
Ö s s z e s e n  125.124.381  
M I N D Ö S S Z E S E N :  9.037.282.100  
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Közvetlen tevékenységet szolgáló ingatlan 
 

 
Megnevezés Leltári szám Hrsz Összeg 

Épület  
Bánszállási ravatalozó 000009 10078 80.996
Táblási ravatalozó 000016 2956 1.443.094
Gyári temető ravatalozó 000018 7119 14.368.299
Centeri ravatalozó 000020 13059 16.059
Cserdalápai temető ravatalozó 005607 5588 89.079
Vasvár úti illemhely 005636 7344/1 1.294.322
Vasvári temető 005643 7901 86.637
Bolyki temető ravatalozó 005667 9006 2.116.657
Centeri zsidó temető 005670 02062/14 9.618
Sárli tp. Épület 005681 11533 9.618
Somsályi temető ravatalozó 005714 18908 286.169
Piaccsarnok 005735 7342/3 6.896.926
Városközponti piac (illemhely) 005736 8034/1 817.379
Épületek (lakás, helyiség):   371.620.933
Épületek összesen  399.135.786
Földterület 
Bolyki temető földút 001942 9006 4.623.000
Földterület  91.980.402
Földterület összesen:  96.603.402
Építmény 
Temető ivóvíz (Tábla) 000394 2956 363.087
Lomb úti támfal 000298 7364 232.470
Gyári temető lépcső 000299 7119 1.976.489
Somsályi temető 000395 18908 444.171
Gyári temető  000396 7119 3.736.888
Piaci asztalok 000288 7342/11 209.694
Piac kerítés 000289 7342/11 138.638
Csónakázó-tó vízmérce 005665 8642/3 618.973
Térlépcső (Huba vezér) 000441 4428 1.142.094
Táblási temető feljáró út 000430 2955 4.616.258
Egyéb építmények   12.064.059
Zrínyi út 5. telephely épület és egyéb építmény 28.970.851
Építmény összesen: 54.513.672
Mindösszesen: 550.252.860
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Megállapodás 3. sz. melléklete 
 

Kimutatás 
 

I. A településüzemeltetés alapfeladatainak műszaki tartalmáról 
 

 
1. Utak, járdák karbantartása 
 

- az érintett ingatlanok adatait a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Feladatellátás: 
- közúti és gyalogos közlekedésre szolgáló építmények burkolatainak rendszeres 

ellenőrzése, javítása, 
- közterületeken végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
- kezelői hozzájárulások ügyintézése, 
- közúti és gyalogos közlekedésre szolgáló létesítményekben okozott 

káreseményekkel kapcsolatos bejelentések, rendőrségi feljelentések, 
kárrendezéssel kapcsolatos feladatok végzése, 

- személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek kezelése, azok 
megszüntetése. 

 
2. Autóbuszmegállók karbantartása 
 

Feladatellátás: 
– buszmegállók, buszvárók általános karbantartása, javítása, 
– balesetveszély elhárítása, 
– viharkárok, rongálásokból eredő károk helyreállítása 

 
3. Játszóterek karbantartása 
 

Feladatellátás: 
– játszóeszközök karbantartása, javítása, 
– elhasználódott elemek cseréje, 
– gyommentesítés, homokpótlás, 
– balesetveszély elhárítása, 
– játszóeszközök felülvizsgálata. 

 
4. Belvízrendezési feladatok 
 

– az érintett ingatlanok adatait a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Feladatellátás: 
– közreműködés a belvízrendezési feladatok előkészítésében és kivitelezésében, 
– tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása, 
– árkok, csatornák, víznyelők, átereszek gépi és kézi tisztítása, 
– kapcsolattartás a vízfolyások tulajdonosaival és kezelőivel. 
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5. Forgalomtechnikai feladatok 
 

Feladatellátás: 
– közúti jelzőtáblák, tartóoszlopok pótlása, 
– útburkolati jelek karbantartása, felújítása, 
– balesetveszély elhárítása, rongálások helyreállítása.   

 
6. Hidak, korlátok karbantartása 
 

Feladatellátás: 
– általános karbantartási feladatok ellátása, 
– eltulajdonított, összetört elemek pótlása, 
– balesetveszély elhárítása, 
– káreseménnyel kapcsolatos bejelentések, rendőrségi feljelentések, kárrendezéssel 

kapcsolatos feladatok végzése. 
 
7. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése 
 

Feladatellátás: 
– a létesítmények általános karbantartása, szükség szerinti javítása, 
– közüzemi díjak finanszírozása, 
– díjak beszedése. 

 
8. Utak téli tisztítása 
 

Feladatellátás: 
– a téli felkészülési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 
– szóró- és csúszásmentesítő anyagok beszerzése, tárolása, pénzügyi 

finanszírozása, 
– járművek, gépi- és kézi eszközök biztosítása, felkészítése, 
– ügyelet megszervezése és működtetése, 
– utak gépi hó- és síkosságmentesítése, 
– járdák, lépcsők, buszmegállók kézi hó- és síkosságmentesítése, 
– idényjellegű „hómunkások” foglalkoztatása.       

 
9. Utak nyári tisztítása 
 

Feladatellátás: 
– a takarítandó területek felosztását, a takarítások rendszerességét az illegális 

hulladéklerakók keletkezésének megelőzése érdekében kihelyezett konténerek 
helyét, számát, ürítésük gyakoriságát 5. számú melléklet tartalmazza. 

 
10. Közvilágítás 
 

– jelenleg beépített és szerződött villamosteljesítmény   306,75  KW 
– beépített világítótestek száma       4 780   db. 

 
Feladatellátás: 

– a közvilágítási hálózat üzemeltetési költségeinek finanszírozása, 
– kapcsolattartás az üzemeltető ÉMÁSZ-szal, a helyi munkacsoportokkal, 
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– hálózat meghibásodásával kapcsolatos bejelentések (lakossági, képviselői, stb.) 
továbbítása az üzemeltető felé, szükség esetén közreműködés azok 
kivizsgálásában, 

– az Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózatban okozott 
káreseményekkel kapcsolatos bejelentések, rendőrségi feljelentések, 
kárrendezéssel kapcsolatos feladatok végzése, 

– hálózatfejlesztéssel kapcsolatos előkészítő és lebonyolító feladatok ellátása. 
 
11. Gyepmesteri szolgáltatás 
 

Feladatellátás: 
– gyepmesteri szolgáltatás folyamatos biztosítása, a bérelt gyepmesteri telep 

üzemeltetése, karbantartása, folyamatos fejlesztése, a működéshez szükséges 
hatósági engedélyeinek beszerzése, 

– állati eredetű veszélyes hulladékok szakszerű kezelése, a megsemmisítéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

– méregkezeléssel és tárolással kapcsolatos feladatok ellátása, 
– ebtartással kapcsolatos feladatok - ebek összeírása, oltás lebonyolítása, nyilván-

tartás vezetése, panaszok, bejelentések kivizsgálása - ellátása, 
– folyamatos munkakapcsolat a hatósági feladatokat ellátó állatorvossal és az 

ÁNTSZ-el. 
 
12. Települési közkutas ivóvízellátás 
 

– beépített közkutak mennyisége      139  db. 
 

Feladatellátás: 
– a közkutas ivóvízellátás önkormányzatot terhelő részének finanszírozása, 
– kapcsolattartás az Ózdi Vízmű Kft-vel, 
– a közkutas vízellátással kapcsolatos bejelentések (lakossági, képviselői, stb.) 

továbbítása a vízhálózat kezelője felé, szükség esetén közreműködés azok 
kivizsgálásában, 

– közkutak állapotának folyamatos ellenőrzése - kiemelten a téli időszakokban -, a 
műszaki hibák, elfagyások jelzése a kezelő felé, a vízelfolyások csökkentése 
érdekében 

 
13. Közterület rágcsálóirtás 
 

Feladatellátás: 
- évente 2 alkalommal átfogó rágcsálóirtás elvégzésének megszervezése, 
- egyedi esetekben, bejelentésre rágcsálóirtás végeztetése, 
- folyamatos kapcsolattartás az ÁNTSZ-szel.  

 
14. Zöldfelület karbantartás 
 

– az érintett ingatlanok adatait a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Feladatellátás: 
– a parkok, zöldfelületek ápolásával kapcsolatos feladatok részletezését a 

Megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza, 
– haszonbérleti szerződéssel hasznosított területek nyilvántartása, díjak beszedése.  
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15. Erdőgazdálkodás 
 

– az érintett ingatlanok adatait a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Feladatellátás: 
– az erdőgazdálkodással, erdőápolással, védelmi szolgálattal kapcsolatos feladatok 

részletezését a Megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza  
 

II. A településüzemeltetés egyéb feladatainak műszaki tartalmáról 
 
1. Utcák virágosítása 
 

 Feladatellátás: 
– az oszlopokra kihelyezett ámpolnák előállítása, kihelyezése, beszedése, 
– ámpolnák karbantartása, ápolása, pótlása, 
– egynyári ágyások, tulipánágyások, évelőágyások ápolása, 
– képviselői finanszírozású virágosítási feladatok ellátása. 

 
2. Közérdekű munkavégzés feltételeinek biztosítása 
 
 Feladatellátás: 

- közérdekű munkavégzésre kötelezettekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátása, 

- orvosi alkalmassági vizsgálatok megszervezése, finanszírozása, 
– munkafeladatok meghatározása, irányító személyzet biztosítása, 
– munkafeladat ellátásához szükséges eszközök, védőfelszerelés biztosítása, 
– kapcsolattartás a pártfogói felügyeletet ellátó személyekkel.   
 

3. Nemzeti, Városi ünnepek feladatai 
 

Feladatellátás: 
– zászlók kihelyezése, beszedése, 
– technikai eszközök /színpad, sátrak, stb./ szállítása, összeállítása, visszabontása, 
– adott ünnephez kapcsolódó egyéb feladatok végzése. 

 
4. Illegális hulladéklerakók  felszámolása 
 

Feladatellátás: 
– illegális hulladéklerakók, folyamatos feltérképezése, figyelése, 
– gépi és kézi takarítás, elszállítás megszervezése, lebonyolítása, 
– intézkedések megtétele a felszámolt illegális hulladéklerakók 

újratermelődésének megakadályozására, 
– folyamatos kapcsolattartás a Közterület Felügyelettel, 
– hulladékgyűjtők ürítése igény szerint: Velence telep, Barátság út, Kölcsey út, 

Somsály út 14. számnál, 1-1 db konténer. 
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5. Karácsonyi díszkivilágítás 
 

Feladatellátás:     
– a díszkivilágítás időszakos üzemeltetésének finanszírozása,  
– a világítófüzérek határidőre történő kihelyezése, visszabontása, 
– világítófüzérek tárolása, karbantartása, 
– hangtechnikai eszközök telepítése, 
– fejlesztési célok megfogalmazása.  

 
6. Zászlók pótlása 
 

Feladatellátás: 
– elhasználódott, eltulajdonított zászlók beszerzése, raktározása. 

 
7. Útjelző táblák pótlása 
 

Feladatellátás: 
– megrongált és eltulajdonított útjelző táblák pótlása, 
– Műszaki Ügyosztály intézkedése alapján újak kihelyezése, 

 
8. Parlagfű mentesítésre 
 

Feladatellátás: 
– mechanikai gyommentesítés a Sárli-telep szabad területein, Önkormányzati 

tulajdonban lévő területeken, telkeken, egyéb területeken, bejelentés alapján. 
 

 

-.-.- 
 

Benedek Mihály megköszöni dr. Szemere Endrének az elkészített 
előterjesztéseket, a továbbiakban jó munkát kíván neki és az ÓZDSZOLG Kht. 
dolgozóinak. 

-.-.- 
 
(Kovácsné Keller Ildikó távozott az ülésről) 
 

-.-.- 
 

9.) napirend 
 
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2008. évi módosított üzleti tervének elfogadására 
 
Benedek Mihály köszönti Tengely Andrást az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét. 
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Boda István elmondja, a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és 
–üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatja a javaslat elfogadását. A bizottságok és a Felügyelő Bizottság is 
megállapította és felhívta a figyelmet arra, hogy 2009-ben komoly és nehéz 
feladatok előtt áll a cég.  
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

232/KH/2008. (IX.30.) számú határozat 
 
Tárgy: Az ÓZDINVEST Kft. 2008. évi módosított üzleti tervének elfogadása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Az ÓZDINVEST Kft. 2008. évi módosított üzleti tervét - a határozat 
mellékletében foglaltak szerint - elfogadja. 
 
Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2008. december 31. 
 



232/KH/2008. (IX.30.) sz. határozat melléklete
     

ÓZDINVEST KFT 2008. évi módosított eredményterve 
   adatok eFt-ban

Megnevezés 2008. év 2008. év 2008. év 2008. év 
  Alaptev. Vagyonkez. Üzemelt. ÖSSZESEN 
  terv terv terv terv 

1. Bevételek összesen 61 510 21 505 25 898 108 913
     - nettó árbevétel 41 543 15 605 23 648 80 796
     - aktivált saját teljesítmény - - - - 
     - egyéb bevételek 19 967 5 900 2 250 28 117
2. Anyagjell. ráfordítás összesen 22 847 6 004 3 834 32 685
     - anyagköltség 1 461 5 087 344 6 892
     - igénybevett szolgáltatás 21 386 917 3 490 25 793
3. Egyéb szolgáltatás 680 380 380 539
4. Személyi jellegű ráfordítás 34 441 3 350 15 074 52 865
     - bérköltség 22 029 1 954 8 795 32 778
     - személyi jell. kifizetések 4 353 604 2 716 7 673
     - bérjárulékok 8 059 792 3 563 12 414
5. Értékcsökkenési leírás 1 781 10 250 0 12 031
6. Egyéb ráfordítás 1 023 211 470 1 704
7. Költségek összesen (2-6.) 60 772 20 195 19 758 100 725
8. Üzemi tev. eredménye 738 1 310 6 140 8 188
9. Pénzügyi műveletek eredménye 94 10 10 114
10. Szokásos vállalk. ered. 832 1 320 6 150 8 302
11. Rendkívüli eredmény *                     - 830 - -5 745 -6 575
12. Adózás előtti eredmény 2 1 320 405 1 727
* Az Alaptevékenység oszlopában a rendkívüli eredmény 2008. I. félévéből már ismert adat. 
     
Ózd, 2008. szeptember 30.     
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10.) napirend 

 
Javaslat a Brassói Úti Általános Művelődési Központ jogutódlással történő 
megszüntetése tárgyában hozott 147/KH/2008.(V.28.) számú határozat 
módosítására  

 
Kovács Béla: az előterjesztés részletes indokolást tartalmaz, a határozati javaslat 
egyértelmű. A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

233/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat 
 
Tárgy: A Brassói Úti Általános Művelődési Központ jogutódlással történő 

megszüntetése tárgyában hozott 147/KH/2008. (V. 28.) számú határozat 
(továbbiakban: határozat) módosítása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A határozat 1. pontjában megjelölt 1. számú melléklet helyébe a jelen 

határozat melléklete lép. 
 
 Felelős: Polgármester 
  PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője 
  Intézményvezető 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
 
2.) A határozat 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „5., Az intézmény iskolai és közművelődési könyvtárának jogutódja a 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola. A városrészi lakossági 
feladatokat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtára látja el. 

 
 Felelős:  PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője 
  Intézményvezető 
 Határidő: 2008. szeptember 30.” 
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3.) A határozat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7., A Brassói Úti ÁMK jogutódlással történő megszüntetése miatt 4 fő 
létszámcsökkentésre kerül sor. A 4 fő közalkalmazotti jogviszonya 
felmentéssel és végkielégítéssel szűnik meg. A létszámcsökkentésből eredő 
többletköltségek finanszírozására pályázatot kell benyújtani. 

 
A képviselő-testület megállapítja, hogy  

 
-  az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkozástatására nincs lehetőség; 

 
-  Ózd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló  

5/2008. (II. 20.) számú rendelete szerint az önkormányzat költségvetési 
szerveinél engedélyezett álláshelyek száma összesen 1678 fő, a 
létszámcsökkentési döntés végrehajtását követően a létszám összesen 
1674 fő; 

 
-  a létszámcsökkentéssel egyidejűleg az álláshelyek megszüntetésre 

kerülnek. Az intézmény vállalja, hogy ezt követően a létszám csak a 
jogszabályban előírt feladat vagy többletfeladat esetén nő, egyébként öt 
évig az intézmény nem állítja vissza a megszüntetett álláshelyeket. 
A feladatok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt 
követő években is biztosítani tudja. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős:  PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
  PH Pénzügyi Osztály vezetője 
  Intézményvezető” 
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233/KH/2008. (IX.30.) sz. határozat melléklete 
 
 

Megszüntető okirat  
kiegészítése 

 
 

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., képviseli: Benedek 
Mihály polgármester) a Brassói Úti Általános Művelődési Központot (3600 
Ózd, Brassói út 1.) 2008. augusztus 31-i hatállyal megszüntető 2008. május 29-i 
keltezésű megszüntető okirat 3. pontját a következő szerint módosítja: 
 
1., A megszüntető okirat 3. pontja helyébe a következő lép: 
 

„3., A megszüntetett intézmény jogutódjai – vagyoni jogok és 
kötelezettségek vonatkozásában, valamint munkajogi vonatkozásban – az 
alábbiak: 

 
• A Brassói Úti Általános Művelődési Központ Széchenyi István 

Közgazdasági Szakközépiskola jogutóda a Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépiskola. 

• A Brassói Úti Általános Művelődési Központ Szabó Lőrinc Általános 
Iskola jogutóda a Bolyky Tamás Általános Iskola. 

• A Brassói Úti Általános Művelődési Központ Szociális Gondozó és 
Ápoló Szakiskolája jogutóda az Árpád Vezér Általános Művelődési 
Központ. 

• A Brassói Úti Általános Művelődési Központ Könyvtárának jogutóda a 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola. A városi lakossági 
feladatokat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtára látja el. 
*” 

 
2., A megszüntető okirat többi pontja változatlanul hatályban marad. 
 
Ózd, 2008. szeptember 30. 
 
 
         

Benedek Mihály 
   polgármester 

 
________________________ 
* 233/KH/2008. (IX.30.) sz. határozat melléklete 
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11.) napirend 

 
Javaslat alapító okiratok módosítására és egységes szerkezetben történő 
elfogadására  
 
Kovács Béla elmondja, a javaslat közoktatási intézmények Alapító Okiratát 
tartalmazza. A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és javasolja a határozati javaslatok elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és meghallgatva a szakbizottság véleményét, támogatja a 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Béri Lászlóné jelzi, hogy a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratában 
megjelenő általános iskolai felnőttoktatás és a szakmai, módszertani és 
szervezési tevékenység, két olyan feladat, amely a jogelőd Szabó Lőrinc 
Általános Iskola feladatai között szerepelt, tehát a határozati javaslat 
elfogadásával – mivel tanév közben közoktatási intézmény új feladatot nem 
kaphat – egy átvezetés, pontosítás történik.  
 
Benedek Mihály minden intézmény alapító okiratáról külön szavazást kér. 
Elsőként az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 
elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

234/KH/2008. (IX. 30.) számú Határozat 
 
Tárgy:  Az ózdi Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát módosítja és felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és 
a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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234/KH/2008. (IX.30.) sz. határozat melléklete 
 

ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának a 234/KH/2008. (IX. 30.) 
sz. határozatával az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a 
következők szerint állapítja meg. 
 
1.  A költségvetési szerv neve: Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
     OM azonosítója: 028899 
 
2.  Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
3.  Alapító neve és címe: Ózd Városi Tanács 
  3600 Ózd, Petőfi tér 1. 
 
4.  Fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5.  Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzata 
  intézményfenntartói társulás alapján 
  Domaháza Község Önkormányzata 
 
6.  Az intézmény telephelyei (intézményegységei) és a felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám, tagozat megnevezése, évfolyamok száma 
 

Az intézmény 8 általános, 9-10. szakiskolai, 11-13. szakképző évfolyammal, valamint 
közművelődési egységgel működik. 

 
Intézményegység Telephely Felvehető 

maximális létszám 
Általános Iskola 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 508 fő 
- Domaházi tagiskola (1-4.évf.) 3627 Domaháza, Dózsa Gy.u.81.   52 fő 
Szakképző Iskola 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 420 fő 
- Árpád Étterem és Egységei 3600 Ózd, Árpád vezér út 27. 
Közművelődés  
- Civil Ház 3600 Ózd, Árpád vezér 29. 
- Szentsimoni Művelődési Ház 3600 Ózd, Szentsimoni út 82. 
- Szentsimoni Helytörténeti  
  Gyűjtemény 

3600 Ózd, Barátság út 4. 

- Árpád Vendégház 3600 Ózd, Árpád vezér út 22* 
 

Az intézmény működési területeit lásd 1. sz. függelékben 
                                                 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 234/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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7.  Intézmény típusa:  többcélú intézmény – Általános Művelődési Központ 
 
8.  Szakágazati azonosító:   853100 általános középfokú oktatás 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alap- és középfokú oktatás, valamint 

        közművelődés feladatok 
 

Megnevezés Szakfeladat szám 
 
 
Árpád Vezér ÁMK 
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Domaháza tagiskola 
1-4. évfolyam 
3637 Domaháza, Dózsa Gy. út 81. 

Alaptevékenység 
 
80121-4 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás 1-8. 
évfolyamon 
 
80122-5 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása integráltan 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos. 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő 
funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)* 
 
 
Kiegészítő tevékenység 
 
80511-3 
Napközi otthoni (iskolaotthonos, ill. vegyes csoport), 
tanulószobai foglalkozás 
 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

 integrációs és képesség kibontakoztató 
felkészítés, 

 fejlesztő, felzárkóztató oktatás, kislétszámú 
csoportban, 

 az SNI valamint az egyéb rehabilitációra 
szoruló tanulók ellátására az óratervi órán túl 
Fejlesztő Központot működtet, 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrált oktatása* 

 diáksport 
 

 
 

                                                 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 234/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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Alaptevékenység 
 
80221-4 
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés-oktatás 
(9-10. évfolyam) 
 
15-16 évet betöltött, 8. osztályt el nem végzett, 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása (a Kt. 
27. § (8) bek. alapján, szakképzést előkészítő 
évfolyamon 
 
80222-5 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakiskolai nevelése, oktatása integráltan 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos. 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő 
funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)* 
 
Kiegészítő tevékenység 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrált oktatása* 

 diáksport 
 
Alaptevékenység 
 
80224-1 
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai oktatás 
(11-13. évfolyam) 
 
80225-2 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatása integráltan 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos. 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő 
funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)* 

                                                                                                                                                         
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 234/KH/2008. ( IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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Az intézmény a következő OKJ szerinti szakmák 
megszerzésére készíti fel a szakképző évfolyamain 
tanulóit –  
 
Vendéglátás –idegenforgalom és élelmiszeripari 
szakmacsoportban: 
 
Szakács 
Folyamatban lévő:  33782602 
Új: azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 

köre: 
rész-szakképesítések: 

 gyorséttermi és ételeladó 
33 811 03 0100 31 01 

 konyhai kisegítő 
33 811 03 0100 21 01 

 ráépülés: 
 diétás szakács 

33 811 03 0001 33 01 
Cukrász 
Folyamatban lévő:  33782601 
Új: azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 

köre: 
rész-szakképesítések:  nincs 

 elágazások: nincsenek 
 ráépülés: nincs 
Pincér 
Folyamatban lévő:  33782201 
Új: azonosító száma:   33 811 02 1000 00 00 

köre: 
rész-szakképesítések: 

nincs 
 elágazások: 
  nincsenek 
 ráépülés: 

 mixer 33 811 02 0001 33 01 
 
Szociális szolgáltatások szakmacsoportban: 
 szociális gondozó és ápoló 
 azonosító száma: 33893302 
 A 21/2007. (V.21.) SZMM számú  rendelet 
 alapján: 
 szociális gondozó 
 azonosító száma: 33 762 01 00 10 
 szakképesítések köre: 
 elágazások: 
 azonosító szám: 33 762 01 0010 33 01 
 megnevezés: fogyatékosok gondozója 
 azonosító szám: 33 762 01 0010 33 02 
 megnevezés: szociális gondozó és ápoló 
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Kiegészítő tevékenység 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrált oktatása* 

 
80591-5  
Oktatási célok, egyéb feladatok 
 

 Az iskolai oktatás kapcsán – a tankonyhán és a 
cukrász tanüzemben – előállított termékeket a 
benti tanétteremben is értékesíti 

 Az iskola a Szlovákiában, Rimaszombaton és 
Lengyelországban Chorzów városban lévő – 
hasonló profilú – testvériskolával pályázati és 
egyéb formában kölcsönös szakmai és 
gazdasági előnyök mellett együttműködik 

 A 2001. évi CI. Törvény alapján – mint 
alapellátás körébe nem tartozó felnőttképzési 
tevékenységet kíván folyatni: 

- Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás 
  - előzetes tudásszint felmérése  
  (00000090), 
  - pályaorientációs és korrekciós  
  tanácsadás (00000092) 
 
 
55232-3 
Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Saját tanulóink és dolgozóink részére 
étkeztetési ellátás biztosítása 

 A konyha és cukrász tanüzem szabad 
kapacitásának kihasználására más intézmények, 
gazdasági egységek és személyek igényei 
alapján étkeztetést, cukrászati termékeket, 
illetve önkormányzati intézményeknek ebéd- és 
személyszállítást biztosít 

 
 
75184-5 
Város- és községszolgáltatási szolgáltatás (közhasznú 
szolgáltatás igénybevétele) 
 
 
85334-4 
Eseti pénzbeli szociális ellátások a helyi önkormányzat 
szociális rendeletében szabályozott egyéb eseti 
segélyezés formái (tankönyvsegély, tanulóbérlet, stb.) 
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Központi Óvodai Konyha 
3600 Ózd, Árpád vezér út 27. 

 
55231-2 
Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Együttműködik a nappali szociális ellátást 
biztosító önkormányzati intézményi étkezési 
feladatok ellátásában 

 Működteti a 600 adagos Központi Óvodai 
Konyhát,  

 A konyhai kapacitás adta lehetőségeken belül 
szociális és a’la carte étkezést is biztosít 

 Felelős az óvodai népesség szakszerű 
étrendjéért, az ételek mennyiségéért, 
minőségéért, az élelmezés minőségbiztosítási 
feltételek betartásáért 

 
 
Árpád Étterem és Egységei 
3600 Ózd, Árpád vezér út 27. 

 
75195-2 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek 

 Biztosítja a központi ünnepségek, rendezvények 
feltételeit, a lakossági és a civil szervezetek 
igényeinek kielégítését 

 Az oktatás során előállított és egyéb termékeket 
értékesíti, továbbá az italfelszolgálással 
kapcsolatos ismereteket gyakoroltatja – a 
vonatkozó jogszabályok betartásával – az 
alkoholos és alkoholmentes italokra 
vonatkozóan egyaránt (hidegkonyhai, 
melegkonyhai készítmények, sütemények, 
édességek, snack áruk, kávé, üdítők, tea, 
ásványvizek, alkoholos és alkoholmentes 
italok) 

 
 
Máshová nem sorolható kulturális tevékenység   92600 
 
Civil Ház 
3600 Ózd, Árpád vezér út 29. 

92601-8 
Máshová nem sorolható kulturális tevékenység* 

 Közösségi térként feladata az Ózdon és 
térségében működő civil szervezetek 
összefogása, informálása, működésük 
segítése. Tanácsadási rendszert működtet 
elsősorban egészségügyi, szociális, 
kulturális, sport és ifjúsági területeken, 
dokumentumtára gyűjti a civil 
kiadványokat, továbbá ifjúsági és lakótelepi 
közművelődési feladatokat is ellát 

 
 

                                                 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 234/KH/2008. ( IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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Szentsimoni Művelődési Ház 
3625 Ózd, Szentsimon út 82. 

92601-8 
Máshová nem sorolható kulturális tevékenység*  

Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény 
3625 Ózd, Barátság út 4. 

75195-2 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek 
 

Árpád Vendégház (ifjúsági szálláshely) 
3600 Ózd, Árpád vezér út 22. 

75195-2 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek 
 

 
10.  Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai: 

 általános iskolában magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást 
végez 

 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az igazgatót nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 

 Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd város polgármestere gyakorolja 
felette. 

 A Civil Ház intézmény-egységvezető kinevezése nyilvános pályázat 
útján történik. A pályáztatás feladatait az ÁMK igazgatója végzi. Az 
intézmény-egységvezető megbízásáról és annak visszavonásáról az 
igazgatótanács dönt. 

A munkáltatói jogkört valamennyi intézményegység esetén az igazgató gyakorolja. 
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt. 

 
12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14. Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok:  

A gazdálkodással összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága végzi. Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat; a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, illetve az intézményfenntartói társulási megállapodásnak 
megfelelően. 

 
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

 
 A székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 7001. számú tulajdoni 
lapon nyilvántartott 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral, ebédlővel, 
tanétteremmel, cukrász tanüzemmel, konyhával, tankonyhával és berendezésekkel 
(Ózd, Árpád vezér út 13.). 

 
 Az Ózd település tulajdonában álló 7020/41. sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 8133/A 
hrsz. 188 m2 alapterületű ingatlan a rajta található központi óvodai konyhával, az 
Árpád Étteremmel és a hozzátartozó egységekkel: tankávézóval, tansörözővel, 
kerthelyiséggel, látványkonyhával (Ózd, Árpád vezér út 27.). 
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 A Szentsimonban található 15104 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 17005 hrsz. 2208 
m2 alapterületű ingatlan a rajta elhelyezkedő helytörténeti gyűjteménnyel, udvarral 
1924 m2. (Ózd-Szentsimon, Barátság út 4.). 

 
 A Szentsimonban található 15183. sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 17065/1. hrsz., 
1925 m2 alapterületű ingatlan a rajta elhelyezkedő Művelődési Házzal (Ózd-
Szentsimon, Szentsimon út 82.) 

 
 Az Ózd, Árpád vezér út 22. sz. alatt lévő 8360/A hrsz., 947,69 m2 alapterületű ingatlan 
a rajta elhelyezkedő Ifjúsági Szálláshellyel, irodákkal, alagsorral. 

 
 Az Ózd, Árpád vezér út 29. sz. alatt lévő 8134. hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 1689 m2 
alapterületű épület színházteremmel, irodával. 

 
 Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 
730,78 m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 

 
Ingóságok, eszközök felsorolását lásd a 2. sz. függelékben. 

 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog: 

 Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  

 A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadóak. 

 
17. Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 30. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 147/KH/2008. (V. 28.) számú Alapító Okirat. 
 
Ózd, 2008. szeptember 30. 
 
 Benedek Mihály 
 polgármester 
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1. számú függelék 

 
ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE 

 
Intézmény OM azonosító: 028899 
Intézménynév:  Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
 
Telephelyek: 

Székhely: 1. Telephely: Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
    (3600 Ózd, Árpád vezér út 13.) 

Felvételi körzet: 
⇒ Ózd 3600 Árpád vezér út (teljes közterület), 
⇒ 3600 Bolyki főút (részletes, páratlan 1-37), 
⇒ 3600 Bornemissza út (teljes közterület),  
⇒ 3600 Bulcsú utca (teljes közterület), 
⇒ 3600 Géza utca (teljes közterület), 
⇒ 3600 Kucsera Zoltán út (teljes közterület), 
⇒ 3600 Zrínyi Miklós út (részletes, páratlan 1-27., páros 2-86.) 
⇒ 3625 Barátság utca (teljes közterület), 
⇒ 3625 Bornemissza Gergely út (teljes közterület), 
⇒ 3625 Kaffka Margit utca (teljes közterület), 
⇒ 3625 Károlyi Mihály utca (teljes közterület), 
⇒ 3625 Krúdy Gyula utca (teljes közterület), 
⇒ 3625 Liget utca (teljes közterület), 
⇒ 3625 Szentsimon út (teljes közterület), 
⇒ 3662 Akna utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Boróka utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Cser utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Iskola utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Kisdobos utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Nyírfa utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Páfrány út (teljes közterület), 
⇒ 3662 Rendelő utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Rózsadomb utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Somsály út (teljes közterület), 
⇒ 3662 Somsályfő telep (teljes közterület), 
⇒ 3662 Szép utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Tölgyfa utca (teljes közterület), 
⇒ 3662 Vörösmarty utca (teljes közterület), 



 

 

125

 
Intézmény OM azonosító: 028899 
 
Intézménynév:  Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola 
Telephelyek: 

Székhely:  4. Telephely: Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola 
    (3627 Domaháza, Dózsa György út 81.) 

Felvételi körzet: 
⇒ Domaháza (teljes közigazgatási terület) 

 
 
 

2. számú függelék 
 

KIMUTATÁS 
AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES 

VAGYONTÁRGYAKRÓL 
 
Gép, berendezés, felszerelés 

• epidiaszkóp képvetítő ..................................................................................... 1 db 
• irodai szekrénysor.......................................................................................... 2 sor 
• elektrovaria ..................................................................................................... 4 db 
• szalagos Sharp számológép ............................................................................ 2 db 
• tornatermi elválasztó függöny ........................................................................ 2 db 
• pianínó ............................................................................................................ 2 db 
• biológia írásvetítő transzparens ..................................................................... 4 sor 
• AV szekrénysor ............................................................................................. 5 sor 
• filcszőnyeg...................................................................................................... 1 db 
• hangdoboz....................................................................................................... 6 db 
• 250 W-os erősítő............................................................................................. 3 db 
• mini 8-as keverő ............................................................................................. 1 db 
• demonstrációs baba......................................................................................... 2 db 
• Sony magnó dec.............................................................................................. 1 db 
• szekrénysor .................................................................................................... 3 sor 
• Sarokülő, ülőgarnitúra .................................................................................... 5 db 
• krómmosogató ................................................................................................ 5 db 
• mikrohullámú sütő .......................................................................................... 4 db 
• kerámialapos villanysütő ................................................................................ 8 db 
• hűtőgép ......................................................................................................... 29 db 
• villanytűzhely ................................................................................................. 2 db 
• konyhai robotgép ............................................................................................ 1 db 
• mosogató 3 részes........................................................................................... 6 db 
• fehér tábla ....................................................................................................... 1 db 
• gyorsmérleg .................................................................................................... 3 db 
• habverő, keverő, dagasztógép......................................................................... 4 db 
• asztali légkeveréses sütő ................................................................................. 1 db 
• rozsdamentes munkaasztal ........................................................................... 15 db 
• színpadi térelválasztó függöny ....................................................................... 1 db 
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• sütő 2 sütődobbal ............................................................................................ 2 db 
• tároló polc lemezes ......................................................................................... 7 db 
• villanysütő ...................................................................................................... 3 db 
• üveglapos asztal .............................................................................................. 1 db 
• forgószék ........................................................................................................ 1 db 
• szerviz kocsi ................................................................................................... 1 db 
• TONDA poharazó asztal ................................................................................ 1 db 
• dekantáló készülék.......................................................................................... 1 db 
• italos kocsi fából ............................................................................................. 1 db 
• katalógus szekrény.......................................................................................... 1 db 
• könyvszekrény ................................................................................................ 1 db 
• magnó, lemezjátszó szekrény ......................................................................... 1 db 
• tálalószekrény ................................................................................................. 1 db 
• ütvefúrógép..................................................................................................... 1 db 
• 9 részes szekrény ............................................................................................ 2 db 
• elektromos fix üst 100 literes.......................................................................... 1 db 
• melegentartó pult ............................................................................................ 3 db 
• állványos csepegtető ....................................................................................... 1 db 
• salátás kocsi .................................................................................................... 1 db 
• flambírozó kocsi ............................................................................................. 1 db 
• szervízkocsi .................................................................................................... 1 db 
• tányér melegentartó ........................................................................................ 1 db 
• chafing ............................................................................................................ 5 db 
• bárszekrény..................................................................................................... 1 db 
• pénztárgép....................................................................................................... 4 db 
• italhűtőszekrény.............................................................................................. 3 db 
• mosogatógép................................................................................................... 1 db 
• Dover asztal .................................................................................................. 16 db 
• kávéfőző gép................................................................................................... 2 db 
• tárgyalóasztal .................................................................................................. 1 db 
• Braun diavetítő ............................................................................................... 1 db 
• főző- és párolószekrény .................................................................................. 2 db 
• olajsütő............................................................................................................ 2 db 
• sütőlap............................................................................................................. 1 db 
• tányércsepegtető kocsi .................................................................................... 2 db 
• rm. fazék fedővel .......................................................................................... 36 db 
• rm. lábas fedővel........................................................................................... 48 db 
• szeletsütő (35 cm-es) .................................................................................... 12 db 
• szeletsütő (28 cm-es) .................................................................................... 12 db 
• rm. fedő......................................................................................................... 12 db 
• spicckanál ..................................................................................................... 12 db 
• dagasztógép .................................................................................................... 1 db 
• robotgép .......................................................................................................... 2 db 
• zöldség előkészítő........................................................................................... 2 db 
• kanapé............................................................................................................. 1 db 
• 3 rekeszes elektromos sütő ............................................................................. 1 db 
• süteményes hűtő ............................................................................................. 1 db 



 

 

127

• gáztűzhely....................................................................................................... 1 db 
• hulladékőrlő .................................................................................................... 1 db 
• rm. lávaköves grillsütő ................................................................................... 1 db 
• rm. pizzasütő, kétszintes ................................................................................. 1 db 
• bárpult rm. acél, funéros ................................................................................. 1 db 
• rm. elszívó ernyő, szigetrendszerű ................................................................. 3 db 
• MIDEA PLUS Klímaberendezés.................................................................... 1 db 
• Variálható asztal 5 db-os ................................................................................ 1 db 
• Rm. tűzhely 4 égős ......................................................................................... 8 db 
• Rm. blokkasztal ............................................................................................ 10 db 
• Rm. fritőz........................................................................................................ 1 db 
• Rm rostlap....................................................................................................... 2 db 
• Rm 2 medencés mosogató .............................................................................. 1 db 
• Rm tároló asztal .............................................................................................. 5 db 
• Rm faliszekrény.............................................................................................. 2 db 
• Fali kézmosó................................................................................................... 1 db 
• Fagyasztóláda ................................................................................................. 4 db 

Napközi: 
• hűtőgép ........................................................................................................... 2 db 
• hűtőláda .......................................................................................................... 1 db 
• robotgép .......................................................................................................... 1 db 
• mérleg ............................................................................................................. 2 db 
• burgonyakoptató ............................................................................................. 1 db 
• villanysütő ...................................................................................................... 1 db 
• gázzsámoly ..................................................................................................... 3 db 
• elektromos üst................................................................................................. 4 db 
• szeletelő gép ................................................................................................... 1 db 
• univerzális robotgép ....................................................................................... 2 db 
• húsvágótőke .................................................................................................... 1 db 

Egyéb eszközök 
• személyi számítógép..................................................................................... 53 db 
• nyomtató ....................................................................................................... 11 db 
• videó ............................................................................................................... 3 db 
• műholdvevő .................................................................................................... 1 db 
• fénymásológép................................................................................................ 3 db 
• elektronikus írógép ......................................................................................... 1 db 
• oktatási Novell-rendszer, szoftver .................................................................. 1 db 
• színes televízió................................................................................................ 7 db 
• gépkocsi .......................................................................................................... 3 db 
• CD lejátszó ..................................................................................................... 1 db 
• automata mosógép .......................................................................................... 3 db 
• takarítógép ...................................................................................................... 1 db 
• Hifi.................................................................................................................. 1 db 
• Unibind könyvkötőgép ................................................................................... 1 db 
• CD-s magnós rádió ......................................................................................... 1 db 
• kameraállvány................................................................................................. 1 db 
• komplett számítógép, nyomtató...................................................................... 8 db 
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• scanner ............................................................................................................ 1 db 
• kondigép .......................................................................................................... 1db 
• digitális fényképezőgép .................................................................................. 1 db 
• DVD lejátszó .................................................................................................. 2 db 
• házi-mozi-szett................................................................................................ 2 db 
• vasalóprés ....................................................................................................... 1 db 
• SHAKER hangulatfény .................................................................................. 1 db 
• sportasztal ....................................................................................................... 1 db 
• tükörgomb és tartozékai.................................................................................. 1 db 
• kisbusz IVECO ............................................................................................... 1 db 
• Flexys számítógépes pincér rendszer.............................................................. 1 db 

 
-.-.- 

 
(Kovácsné Keller Ildikó visszaérkezett az ülésre) 

 
-.-.- 

 
Benedek Mihály a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának 
elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
235/KH/2008. (IX. 30.) számú Határozat 

 
Tárgy:  Az ózdi Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület az ózdi Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát 
módosítja és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és a módosítással 
kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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235/KH/2008. (IX. 30) számú határozat melléklete 
 

 
A BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 235/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozatával a Bolyky Tamás Általános 
Iskola Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg. 

1. A költségvetési szerv neve:  Bolyky Tamás Általános Iskola 
OM azonosítója: 028908 

2. Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Bolyky Tamás út 42. 

3.  Alapító neve és címe: Ózd Városi Tanács 
 3601 Ózd, Petőfi tér 1.  

4.  Fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
 3624 Kissikátor, Szabadság út 4. 

5.  Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzata 
 Kissikátor Község Önkormányzata 

 
6. Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermek-tanuló 

létszám, évfolyamok száma: 
Az intézmény 8 általános iskolai évfolyammal működik. 

 
Intézményegység              Telephely                               Felvehető maximális 
  létszám 
Bolyky Tamás Általános Iskola    3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 474 fő 
 
Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 

 
7. Intézmény típusa: általános iskola 

 
8.  Szakágazat száma: 852010 
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 Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                                Szakfeladatok száma 

 - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8. évfolyamon 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)* 

 
 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 
 - Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

 - Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 - Általános iskolai felnőttoktatás* 80123-6 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- emelt szintű idegennyelv és informatikai  oktatás    
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozó – felzárkóztató) 
-- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása∗  
-- diáksport 
-- Szakmai, módszertani és szervezési tevékenység* 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75 184-5 
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 
 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85 334-4 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
10.  Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai: -- 
 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 
 

12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: részben önálló gazdálkodó 

                                                 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 235/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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14. Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 
 

15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

 A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd város 
tulajdonában álló 8696/1 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 8696/1. tervrajzi számú 9247 
m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, ebédlővel, 
konyhával, berendezéseikkel. 

 A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök, szemléltetőeszközök. Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 
Ingóságok, eszközök felsorolását lásd a 2. sz. függelékben. 
 

16.  A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 30. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 147/KH/2008. (V. 28.) sz. Alapító Okirat. 
 

 
Ó z d, 2008. szeptember 30.  
 
 
 Benedek Mihály  
 polgármester 
 
 
 

1. számú függelék 

Az intézmény (Bolyky Tamás Általános Iskola) működési területe: 

Baranyai utca teljes közterület 

Bolyki főút páros oldal 

Bolyky Tamás utca páros, 22-118. 

Búzás völgy teljes közterület 

Debreceni utca teljes közterület 
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Gömöri utca teljes közterület 

Kölcsey utca teljes közterület 

Március 15 utca részletes, páratlan 41-97., páros 60-186. 

Nagy Imre út teljes közterület 

Pap út teljes közterület 

Strand utca teljes közterület 

Szeder utca teljes közterület 

Szent István utca részletes, páratlan 25-39. 

Zalai utca teljes közterület 

 

 

2. számú függelék 

A feladat ellátását szolgáló ingóságok, eszközök: 

Notebook: Toshiba 1 db 

Számítógép: 5x86 1 db 

 Pentium II. 700 MHz 1 db 

 AMD Athon XP 1 db 

 AMD XP 1700 1 db 

 AMD Duron 1300 1 db 

Digitális fénymásoló: Ricoh Afficio 1 db 

Nyelvi labor Tantál Mobil 16 fős  1 db 

Opticart készülék:  1 db 

Térelválasztó függöny:  1 db 

Motorikus alapgép:  1 db 

Főzőüst:  2 db 

Elektromos sütő:  2 db 

Gázzsámoly:  3 db 

Burgonya hámozó:  1 db 

Szeletelő gép:  1 db 

Mélyhűtő láda:  1 db 

Húsörlő gép:  1 db 

 
-.-.- 
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Benedek Mihály a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 
Okiratának elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
236/KH/2008. (IX. 30.) számú Határozat 

 
Tárgy: Az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 
Iskola Alapító Okiratát módosítja és felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és 
a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

236/KH/2008. (IX. 30.) számú határozat melléklete 
 

 SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á N A K  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 236/KH/2008. (IX. 30.) számú határozatával a Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg.  
 
1. A költségvetési szerv neve:  Széchenyi István 
       Közgazdasági Szakközépiskola 

Rövidített neve:    SZIKSZI 
OM-azonosítója:   029 306 

 
2.  Az intézmény székhelye:       3600 Ózd, Brassói út 1. 
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3.  Alapító neve és címe:         Ózd Város Önkormányzata  

3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Alapítás éve:    2008. szeptember 1. 
 
    Jogelőd intézmény neve és címe: Brassói Úti ÁMK Széchenyi István 
       Közgazdasági Szakközépiskola 

3600 Ózd, Brassói út 1.* 
   
4.  Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata  

3600 Ózd, Városház tér 
 
5.  Felügyeleti szerve:   Ózd Város Önkormányzata  
 
6.  Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermek-

tanuló létszám, évfolyamok száma: 
 

Az intézmény nyelvi előkészítő évfolyam, 9-12. évfolyammal és 13-14. 
szakképző évfolyammal működik. 

 
 Intézményegység              Telephely                            Felvehető maximális 
        létszám 
 Széchenyi István  
 Közgazdasági Szakközépiskola     3600 Ózd, Brassói út 1.       595 fő 
  
7. Intézmény típusa: szakközépiskola 
 
8.  Szakágazat száma: 853100   -  általános középfokú oktatás* 
 
 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
  
 
                                 Megnevezés Szakfeladat

száma 
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás  (nyelvi előkészítő 
évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 

80217-7 

Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai  
oktatás (közép-, emelt és/vagy felsőfokon; 13-14. évfolyamon) 

80224-1 

Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, felnőttoktatás 80402-8 
                                                 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 236/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 236/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelése, oktatása (a felülvizsgálati szakértői csoport javaslata alapján) 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd)∗ 
 

80218-8 

  
Egyéb feladatok 
 

                            Megnevezés Szakfeladat
száma 

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
(közhasznú szolgáltatás igénybevétele) 

75184-5 

Egyéb pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.) 85334-4 
Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 
- önköltséges tanórán kívül foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 

szervezhet; 
- a rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-
oktató munkát; 

- iskolarendszeren kívüli szakképzés (tanfolyam); 
- ECDL vizsga szervezése; 
- akkreditált nemzetközi nyelvvizsgahely - ECL (angol/német); 
- iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, 

oktatás* 
 

80591-5 

Diáksport 92403-6 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:       középfokú oktatás 
 
10.  Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai:      - 
 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

 
12. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:     vállalkozást nem folytat 
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13.  Gazdálkodási jogköre:      önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 
 
14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok:    

    Az intézmény az előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörrel rendelkező; a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel 
önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

 
15.  A feladat ellátását szolgálat vagyon:    

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd 
Városi Önkormányzat tulajdonában álló 8628/3. hrsz.-ú 2 ha 8790 m2 
alapterületű föld a rajta található épületekkel, építményekkel. 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű 
tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 

 
Ingóságok, eszközök felsorolása az 1. sz. függelékben.  

 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 30. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 147/KH/2008. (V. 28.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ózd, 2008. szeptember 30. 
 
 
 Benedek Mihály  
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

137

1. számú Függelék 
 
 
 
Ingóságok, eszközök felsorolása: 
 
 

Sorszá
m 

Megnevezés Mennyiség 
(db) 

1.  Számítógép 36 
2.  Szerver 3 
3.  Projektor 5 
4.  Fénymásoló 1 
5.  Interaktív tábla 2 
6.  Notebook, laptop 25 
7.  Munkamédiás munkaállomás 2 
8.  NET 24 portos SWITCH 1 
9.  Adobe Photoshop CS2 szoftver 1 
10.  Ulead Media Studio PR08 1 
11.  Corel Collection Vent szoftver 1 
12.  Hálózat Wireless Access 1 
13.  Nyomtató 1 
14.  Iratmegsemmisítő 1 
15.  Fűnyíró 1 
16.  Videokamera 2 
17.  Fényképezőgép 1 
18.  Projektor, laptop állvány 1 
19.  Görgős, aluvázas tárolókocsi 1 
20.  Görgős lábú aluvázas bőrönd 1 
21.  Fúrókalapács 1 
22.  Porszívó 1 
23.  Mobilklíma 1  
24.  Letörölhető, mágneses vizuáltábla 2 
25.  LCD televízió 1 
26.  Digitális rajzoló 1 
27.  Hangfal állvánnyal 2 
28.  Fűkasza 1 

 
 
 

-.-.- 
 

Benedek Mihály az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító 
Okiratának elfogadásáról kéri a szavazást. 
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
237/KH/2008. (IX. 30.) számú Határozat 

 
Tárgy: Az ózdi Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
Alapító Okiratát módosítja és felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és 
a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

237/KH/2008.(IX.30.)sz. határozatának melléklete 
 

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 

Alapító Okiratának 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának a 237/KH/2008. (IX. 30.) 
sz. határozatával az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát a 
következők szerint állapítja meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága   
       (Rövidített neve: AOIG)  
     
2. Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Vasvár út 56. 
 
3. Alapító neve és címe:        Ózd Város Önkormányzata 
                                                      3600 Ózd, Városház tér 1.  
 
4.  Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
       3600 Ózd, Városház tér l. 
 
5.  Felügyeleti szerve:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6. Az intézmény telephelyei:    Karbantartó műhely Ózd, Árpád vezér út 13.  
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7.   Intézmény típusa:  Költségvetési szerv  
 
8.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Az alább felsorolt részben önállóan 

gazdálkodó oktatási intézmények gazdasági feladatainak ellátása. 
 

- Alkotmány Úti Óvoda 3600 Ózd Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd Újváros tér 2. 
- Városközponti Óvodák 3600 Ózd Katona J. út 7. 
- Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd Gál-völgye út 4. 
- Árpád Vezér Általános Művelődési Központ* 3600 Ózd Árpád v. út 13. 
- Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd Bem út 8. 
- Bolyky Tamás Általános Iskola  3600 Ózd Bolyki T. út 42. 
- Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 3600 Ózd Csépány út 117. 
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd Petőfi út 18-20. 
- Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 3600 Ózd Mekcsey út 205. 
- Újváros Téri Általános Iskola  3600 Ózd Újváros tér 1. 
- Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Ózd Vasvár út 37. 

  
 Az intézmények az Alapító Okiratuk alapján alaptevékenységet, valamint az ehhez  
 kapcsolódó kiegészítő tevékenységet is ellátnak. 
 
9.  Szakágazat száma:   852010 Alapfokú oktatás 
      Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolására: 
 
   Megnevezés                                                                   Szakfeladat szám 
       
 Óvodai intézményi étkeztetés  55231-2 
 Iskolai intézményi étkeztetés  55232-3 
 Önkormányzati intézményellátó kisegítő szolgáltatás  75175-7 
 Város- és községgazdálkodási szolgáltatatás  75184-5 
 Önkormányzatok elszámolásai  75192-2 
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység    75195-2 
 Óvodai nevelés   80111-5 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  80112-6* 
 Általános iskolai nappali  rendszerű nevelés, oktatás  80121-4 
 Sajátos nevelési  igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  

 nevelése, oktatása integráltan  80122-5* 
 Általános iskolai felnőtt oktatás  80123-6* 
 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás  80221-4* 
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű  
  szakiskolai nevelése, oktatása integráltan  80222-5* 
 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás  80224-1 
  Sajátos nevelési igényű nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére  
   felkészítő iskolai oktatás integráltan  80225-2* 
  Napköziotthoni és tanulószobai ellátás  80511-3 
  Oktatási célok és egyéb feladatok  80591-5 
                                                 
*  A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 237/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 237/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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  Anya-,gyermek és csecsemővédelem  85191-2 
  Szociális foglalkoztatás  85327-7 
  Eseti Pénzbeli szociális ellátások  85334-4 
  Máshová nem sorolható kulturális tevékenység  92601-8* 
 
10.  Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai: magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 

oktatás. A 8. pont alatt felsorolt intézmények közül  a 2. sz. függelékben felsoroltak 
látják el. 

 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje : A gondnokságvezetőt nyilvános 

pályázat alapján Ózd Város Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői 
feladatok ellátásával.  
Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város polgármestere gyakorolja. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

 
12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 
 
13.  Gazdálkodási jogköre : Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
      
14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok:  - költségvetés tervezése 
        - pénzkezelés 
             - előirányzatok-felhasználása 
             - előirányzatok-módosítása 
             - pénzellátás 
             - kötelezettségvállalás 
             - utalványozás,ellenjegyzés 
             - érvényesités 
             - belső ellenőrzés 
             - munkáltatói jogok gyakorlása 
             - kiadmányozási jogkör 
             - számvitel 
             - információáramlás,szolgáltatás 
             - beszámolás 
             - intézmények müködtetése 
   
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

- A feladat ellátáshoz rendelkezésre áll a székhelyen lévő Ózd Városi 
Önkormányzat tulajdonában álló ÓZDINVEST Kft* kezelésében lévő Ózd, 
Vasvár út 56. sz. alatti épületben fsz. 108-110 ajtószám alatti 150,8 m2 alapterületű 
irodai helyiségek,valamint az alagsor 003,016 ajtószám alatti 43,1 m2 alapterületű 
irattározás céljára szolgáló helyiségek. 

 A helyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül, helyiségbérleti szerződése 
2011. április 30-ig áll az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának 
rendelkezésére.  

                                                 
* A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 237/KH/2008. (IX. 30.) sz. határozat módosította. 
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- Az Árpád v. út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzat tulajdonában álló 7001 
sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 8110 hrsz. 807 m2 alapterületű ingatlan. 

 Az épület bruttó értéke:  4.837.534 Ft. 
 

Ingóságok, eszközök felsorolását lásd a 1. sz. függelékben 
 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult 

elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 30. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 28/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
 
Ózd, 2008. szeptember 30.    
   
 Benedek Mihály  
 polgármester  
 
 

1. számú függelék 
 
 

KIMUTATÁS 
Az intézményi feladatellátáshoz szükséges vagyontárgyakról 

 
Számítástechnikai eszközök: 
 

 5 db  Számítógép + nyomtató 
 1 db  Fénymásoló RICOH FT 4615 
 1 db Telefax 
 
Gépjármű: 
 

 1 db OPEL VIVARO Személygépkocsi 
 
Gépek, berendezések: 
 

 1 db  Bőr-ülő garnitúra 
 1 db Automata mosógép 
 1 db Bontókalapács 
 1 db Csőtisztítógép 
 1 db  Szalagcsiszológép 
 1 db Elektrolux takarítógép 
 1 db Esztergagép 
 1 db Kombinált gyalugép 
 1 db Körfűrészgép 
 1 db Parkettacsiszológép 
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2. sz. függelék 

 
 

MAGYAR NYELVŰ CIGÁNY KISEBBSÉGI OKTATÁST  
VÉGZŐ  INTÉZMÉNYEK 

 
 

 
1. Alkotmány Úti Óvoda 3600 Ózd Alkotmány út 2. 

2. Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd Gál-völgye út 4. 

3. Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 3600 Ózd Árpád v. út 13. 

4. Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd Bem út 8. 

5. Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 3600 Ózd Csépány út 117. 

6. Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 3600 Ózd Mekcsey út 205. 

 
-.-.- 

 
(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontok 
előterjesztője a polgármester) 
 

-.-.- 
 

12.) napirend 
 
Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás 2008. I. félévi működéséről 
Javaslat Hangács és Nyomár települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásának 
elfogadására 
 
Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
javasolja mindkét határozati javaslat elfogadását. Megjegyzi továbbá, hogy az 
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta az 
anyagot és támogatja az elfogadását.  
 
Kiss Sándor először kéri a szavazást a beszámoló elfogadására vonatkozó 
határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

238/KH/2008. (IX. 30.) számú Határozat 
 

Tárgy: Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 2008. I. félévi működéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja. 
 

-.-.- 
 

Kiss Sándor kéri a szavazást a két település csatlakozásának elfogadására 
vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
239/KH/2008. (IX. 30.) számú Határozat 

 
Tárgy: Hangács és Nyomár települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásának 
elfogadása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadja Hangács és Nyomár települések önkormányzatainak a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozását.  
 
Felelős: a határozat megküldéséért a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
-.-.- 

 
(Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek.) 
 

-.-.- 
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13.) napirend 
 
Tájékoztató a „Települési szilárd Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés” 
végrehajtásáról 
 
Suszter Sándor néhány gondolatot tenne hozzá a tájékoztatóhoz. A Felügyelő 
Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette. Jelezni 
szeretné, hogy a 14.) pont utolsó bekezdésében egy pontosításra lenne szükség, 
miszerint nem az első lépcsőként, hanem a második lépcsőjeként került 
megállapításra a díj. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a NORDA által 
kiírt pályázaton 40 M Ft telephely-fejlesztési támogatást nyert a cég. Ebből 
megvalósítják a garázsok korszerűsítését, egy saját karbantartó helyiség 
kialakítását, valamint öltöző és fürdő létrehozását.  
 
Vitális István két kérdést szeretne feltenni az ügyvezetőnek, ami ugyan szerepel 
az anyagban, de a közvélemény számára érdekes lehet. Első kérdése, mikorra 
várható az új átrakó állomás üzembe helyezése? Továbbá megjegyzi, sajnálatos 
módon az ISPA programból kimaradt az illegális hulladéklerakók rekultivációja. 
Az anyag tartalmazza, hogy időközben pályázat íródott erre vonatkozóan, ami 
beadásra is került. Második kérdése ezzel kapcsolatos, mikorra várható a régi 
hulladéklerakó rekultivációja?  
 
Suszter Sándor Vitális képviselő úr első kérdésére nem tud konkrét és határozott 
választ adni. Az átrakó állomásnak már üzemelni kellene, ennek a feltételei 
műszakilag, technikailag rendelkezésre állnak, hiszen az építkezés befejeződött, 
ezt egy próbaüzem is igazolja. Az engedélyezési eljárás folyamata húzódik el, 
erre az ÓHG Kft-nek nincs ráhatása, mivel ezt a Sajó-Bódva Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás intézi. Ami a cég feladata volt, az el van végezve. A 
második kérdéssel kapcsolatban elmondja, az ígéreteknek megfelelően a 
pénzügyi forrás - pályázati lehetőségeken keresztül - rendelkezésre áll a 
korábban ISPA programba betervezett átrakó rekultivációjára. A tervezés 
jelenleg zajlik, az illetékes szakhatóságokhoz már benyújtásra kerültek a tervek, 
jóváhagyás céljából. Ez a feladat is elvégzésre kerül, nem marad el. Hozzáteszi, 
nem megnyugtatóan megoldott a térségben az építési törmelék elhelyezése, ezért 
a Felügyelet felé javaslatokat és kezdeményezéseket nyújtottak be ez ügyben. Jó 
úton halad ennek az elrendezése, elbírálása. Ennek olyan kihatása van, hogy az 
ózdi hulladéklerakót ilyen célra még a jövő év nyaráig használni tudják. A 
későbbiekben pedig szintén pályázati forrás igénybe vételével és részben saját 
erővel szeretnék megoldani a problémát.  
 
Benedek Mihály kéri a Képviselő-testületet vegye tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
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14.) napirend 

 
Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségében megvalósuló elemeiről 
 
Benedek Mihály mivel hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet vegye 
tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

15.) napirend 
 
Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról és ennek 
terhére vállalt kötelezettségekről 
 
Benedek Mihály mivel nincs észrevétel, kéri a Képviselő-testületet vegye 
tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

16.) napirend 
 
Tájékoztató a 2008/2009-es tanév indításának tapasztalatairól 
 
Kovács Béla: a Művelődési és Oktatási Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, 
alaposnak ítélte, azonban néhány apróság módosításra szorul. A felújítási 
keretnél a Csépányi Óvoda kerítésének megépítése 3,13 M Ft-ba, a Vasvár úti 
Általános Iskola tetőfelújítása 760 E Ft-ba került, az anyagban szereplőkkel 
ellentétben. Ezek elírások, az előterjesztés készítésekor még nem volt kész a 
konkrét költségvetési elszámolás. Elismeréssel szólt a dajka-program 
lebonyolításáról, ami a Munkaügyi Központ segítségével történt. A tájékoztató 
finoman fogalmazza meg, miszerint az oktatás minőségének nem tett jót, hogy 
nőtt az osztályok létszáma. Ez elég enyhe megfogalmazás, hiszen valójában a 30 
fő feletti osztályokat nagyon nehéz oktatni. 
 
Benedek Mihály javasolja, hogy költségvetésnél tegyen javaslatot az 
osztálylétszámok csökkentésére. Mivel több hozzászólás nincs, kéri a 
Képviselő-testületet vegye tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
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17.) napirend 
 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Benedek Mihály ismerteti, 2008. szeptember 12-14. között lengyelországi 
kiküldetésen vett részt egy nagyobb delegációval. Kéri a Képviselő-testületet, 
fogadják el az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

240/KH/2008. (IX.30.) számú Határozat 
 

Tárgy:  Benedek Mihály polgármester lengyelországi kiküldetésének 
jóváhagyása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja Benedek 
Mihály polgármester 2008. szeptember 12-14. közötti lengyelországi 
kiküldetését, amelynek célja a két város közötti együttműködés 10 éves 
jubileumi ünnepségén való részvétel és prezentáció bemutatása volt. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

Benedek Mihály tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkeztek részükre a lap-
topok. Minden képviselőnek biztosítanak egyet, ezzel is spórolva a papírral, 
mivel ezentúl ezen keresztül kapják meg az előterjesztéseket, nem papíron. 
Ennek a jogi, aláírási és minden egyéb részleteit a Hivatal most kezdi 
kidolgozni. Reméli, hogy az októberi ülésen már használhatók lesznek mindenki 
számára. Kéri a képviselőket az együttműködésre. 
 

-.-.- 
 

A Képviselő-testület a 18.), 19.) és 20.) napirendi pontokat zárt ülésen 
tárgyalja, melynek anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel. 
 

-.-.- 
 

Kiss Sándor mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el megköszöni az 
elvégzett munkát és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

       dr. Almási Csaba     Benedek Mihály  
  mb. jegyző        polgármester 


